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El PSC descarta
fer una nova llei
pel català

a Illa rebutja la proposta d’ERC i JxCat i manté una reforma
com s’havia pactat a La CUP censura que se’ls exclogui
J.A.
BARCELONA

El primer intent després
de l’acord dels socis de govern, ERC i JxCat, perquè
el PSC se sumi a la proposta de fer una nova llei per
preservar el català a les aules davant la sentència del
25% de castellà, va topar
ahir amb la primera negativa del principal partit de
l’oposició. El seu primer
secretari, Salvador Illa, va
ser taxatiu i amb “un no la
veiem” va donar un cop de
porta a recuperar el consens, trencat per JxCat
quan es va despenjar de
l’acord per modificar la llei
de política lingüística al
qual van arribar el 24 de
març.
Precisament el cap de
l’oposició va apel·lar a
aquest acord, que “mantenim” i que al seu parer “ga-

ranteix que el català és el
centre de gravetat, reflecteix la realitat que es viu a
l’escola i dona compliment
a la sentència” sense anar
“contra el castellà”, per
deixar clar que hauran de
continuar treballant per
buscar una altra fórmula
que permeti recuperar la
unitat entre aquestes tres
formacions i la dels comuns. Sense la CUP, perquè ahir el diputat Carles
Riera va lamentar que ningú els hagués convidat a
cap reunió i va denunciar
que els quatre partits els
“estan excloent volgudament i explícitament”. Tot
i això, també va deixar clar
que rebutgen el decret llei
que prepara el govern per
rebutjar els percentatges
d’ensenyament de llengües i atorga a la conselleria d’Educació de donar el
vistiplau als projectes lin-

güístics de cada centre en
considerar que no blinda
la immersió i “consagra
l’oficialitat del castellà”.
Les negociacions poden
continuar els pròxims dies
perquè de moment encara
no s’ha registrat la petició
de junta de portaveus extraordinària per incloure
la reforma de la llei en l’ordre del dia del ple de la setmana que ve, malgrat haver passat un dia del termini que ERC, el PSC i els
comuns van donar a Junts
per tornar a l’acord inicial.
De fet el president de la
Generalitat, Pere Aragonès, va insistir ahir des de
Brussel·les a “continuar
treballant fins al final ” per
tancar un acord sobre la
nova llei per preservar el
català a les aules davant la
sentència del TSJC per imposar un mínim del 25%
de castellà a les escoles. ■

Una pancarta durant una manifestació al març contra la sentència del 25% ■ ACN

El TSJC permet que un sol pare forci l’execució del 25%
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha
admès la legitimitat d’un pare de dos alumnes de primer
d’ESO d’un institut per personar-se en l’incident per l’execució de la sentència que imposa el 25% d’hores en castellà a les aules catalanes,
una decisió que obre les portes al fet que altres famílies
s’hi puguin adherir. De fet,
aquest és l’argument que fan
servir dos dels cinc magis-

trats que s’han oposat a la
personació del pare a títol individual. Al·leguen que, si s’admetessin individualment les
personacions de “desenes de
milers” de pares en l’execució
de la sentència, es convertiria
el tribunal en un mecanisme
de tutela de la prestació del
servei en els milers d’aules de
Catalunya. Així, consideren
que la sentència del mateix
TSJC vol garantir una regla,
“no perseguir-ne excepcions

Aragonès demana un
últim esforç pel català
a El president torna

de nou de Brussel·les
sense veure’s amb la
Comissió Europea

Nazaret Romero
González
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“La llengua catalana necessita un acord el més
ampli possible.” Amb
aquesta advertència va
instar ahir el president de
la Generalitat, Pere Aragonès, tots els partits a fer
un últim esforç per tancar
un acord sobre la nova llei
per preservar el català a
les escoles davant la sentència del 25% de castellà.
Des del Parlament Euro-

peu a Brussel·les, on es va
reunir amb eurodiputats
catalans, Aragonès va instar les formacions a “continuar treballant” per assolir un “acord el més ampli possible”.
“Hem de treballar fins
al final per poder arribar a
un acord”, va dir Aragonès, després que el PSC
s’hagués desmarcat de la
proposta d’ERC i JxCat.
“Hem de ser responsables
i saber que tenim a davant
un repte fonamental”, va
remarcar el president en
un al·legat en defensa de
l’escola catalana. “Aquest
model és el que ens permet
garantir la igualtat d’oportunitats, avantposar les
necessitats pedagògiques

i acadèmiques, i té un consens acadèmic, social i
també pedagògic”, va remarcar.
El PSC s’ha desmarcat
de la proposta d’ERC i
JxCat per preservar el català a les aules. La formació insisteix que continua
donant suport al pacte inicial, del qual JxCat finalment es va desmarcar en
considerar que no blindava la immersió lingüística.
Els partits continuen negociant amb la vista posada en el termini del 31 de
maig.
Buit de les institucions
Aragonès ha tornat de nou
de Brussel·les sense haver-se vist amb cap mem-

Aragonès, reunit ahir amb els eurodiputats d’ERC ■ ACN

bre de les institucions comunitàries. Fa anys que
un membre de la Comissió Europea no rep un cap
de l’executiu català en un
clar gest de càstig per la
pugna amb l’Estat per la
independència. El president de la Generalitat es

va veure amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der
Leyen, a Barcelona, en
l’entrega del premi Cercle
d’Economia a la Construcció Europea, i Aragonès s’aferra a aquesta trobada per reivindicar la

puntuals o singulars” i incompliments episòdics. En aquesta mateixa interlocutòria ha
rebutjat la personació de l’associació de guàrdies civils Jucil, que també ho havia demanat en defensa del dret a la
conciliació de la vida laboral i
familiar dels seus associats.
Consideren que no defensa en
particular els drets lingüístics
dels alumnes, però els obre les
portes a fer-ho si els seus fills
van a escoles catalanes.

“recuperació” de la relació
amb les institucions comunitàries.
Tanmateix, el retorn de
la normalitat amb les institucions comunitàries
encara es fa esperar i la visita del president a la capital comunitària es va limitar a trobades amb eurodiputats catalans. Es va veure dijous al vespre al Parlament Europeu amb l’expresident i eurodiputat de
Junts Carles Puigdemont,
amb qui va abordar principalment el Catalangate.
Ahir es va trobar amb l’eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun; d’ERC, Diana Riba i Jordi Solé; del
PSC, Javi López, i de
Junts, Toni Comín i Clara
Ponsatí.
“En un altre moment
tindrem ocasions de fer
reunions amb comissaris
o alts càrrecs de la Comissió Europea, amb qui correspongui”, va sentenciar
Aragonès. ■
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El COE es dona uns dies més
per decidir sobre els Jocs

a Blanco assegura que les noves converses amb Catalunya i Aragó “han avançat”, i ara vol tancar la
candidatura conjunta abans de l’1 de juny a Descarta presentar un o altre territori per separat
Òscar Palau
BARCELONA

Avui caducava el termini
que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) s’havia autoimposat per tancar una
proposta tècnica de candidatura per als Jocs d’hivern del 2030, però el seu
president, Alejandro Blanco, va admetre ahir que necessita “més marge” per
fer possible un acord entre
Catalunya i Aragó, i s’ha
decidit donar uns dies
més. Això sí, no gaires, perquè ho voldria tenir resolt
abans que l’1 de juny el president del COI, Thomas
Bach, sigui a Madrid en
una visita per promocionar l’esport entre els refu-

giats. Blanco va explicar a
RAC1 que en les darreres
setmanes “s’ha avançat”
en les noves converses, que
havien quedat bloquejades
després que ja al març s’arribés a un acord tècnic que
al cap de poc va vetar el govern d’Aragó. La setmana
passada el COE va presentar una altra proposta, per
dur una part de l’esquí
acrobàtic a Cerler a canvi
de concentrar el patinatge
a Barcelona, fet que Catalunya també veuria bé però
no Aragó, si bé arran d’això
s’ha reobert la negociació.
El mateix president Pere
Aragonès entreobria una
porta dimecres a la SER,
en assegurar que la “base”
ha de ser l’acord inicial, i “si

s’hi ha de fer algun canvi ha
de ser a partir del consens”.
El màxim dirigent de
l’olimpisme estatal, que té
l’última paraula en ser
l’únic interlocutor davant
del COI, va descartar ahir
rotundament una candidatura en solitari d’un o altre territori, com en anteriors dies van especular en
totes dues bandes. “No és
que no tinguem més possibilitats, és que faríem el ridícul més espantós”, va
opinar, ja que ja va notificar al COI que seria conjunta. Fonts del govern, però,
van puntualitzar després
que estan treballant per un
acord –“de moment almenys Aragó no ha trencat

La consellera Vilagrà, durant la taula d’ahir ■ PRESIDÈNCIA

res”, s’alegraven–, però si
finalment no es produís
van deixar clar que demanaran al COE “que explori
totes les alternatives”. “No
podem perdre aquesta
oportunitat, no podem per-

140194-1258313Q

.

146970-1243782L

dre els Jocs”, van insistir.
Blanco, de fet, ahir va retreure als aragonesos que
es queixessin quan ja havien validat un acord tècnic
on fins i tot en algun cas les
propostes eren seves, com

el repartiment dels esports
de neu. Segons ell, una cosa
és la candidatura tècnica,
la que vol el COI, i una altra,
la política, per la qual cosa
va advertir: “Si algú vol una
candidatura a mida, s’ha
equivocat de partit.” Blanco, per cert, va dir que el
nom no es decidirà fins al final, però va indicar que serà “fàcil” triar-lo i que “sens
dubte” Barcelona hi ha de
figurar.
Vilagrà reclama celeritat
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que
al migdia va presidir una
reunió de la taula territorial de seguiment de la
candidatura amb responsables locals i comarcals,
va reclamar al COE una
“solució ràpida” per poder
explicar “tots els detalls
amb certesa”. El govern
evita posar dates límit, però Aragonès signarà divendres vinent, dia 27, la
convocatòria de la doble
consulta al Pirineu sobre
la conveniència d’impulsar els Jocs i vol endegar
tot seguit una campanya
informativa amb el mínim
d’incògnites obertes. ■
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Colau vol un tercer mandat
per “consolidar el projecte”
a L’alcaldessa anuncia que encapçalarà la llista dels comuns el 2023 a Exalça el govern basat en

“un acord d’esquerres” i confia seguir governant amb el suport d’ERC, ara i en el nou mandat
Jordi Panyella
BARCELONA

Ada Colau va culminar
ahir l’escenografia del sí
dissenyada per Barcelona
en Comú per anunciar el
compromís de l’actual alcaldessa de la capital del
país a aspirar a un tercer
mandat i, en conseqüència, encapçalar la llista del
seu partit a les municipals
del maig de l’any vinent.
Va ser la mateixa Ada
Colau qui, a principis
d’any, va deixar per al
maig l’anunci de quina seria la seva decisió i, ahir,
cinc dies després que el ple
de Barcelona en Comú
aprovés per 221 vots a favor i un en blanc demanarli que es presenti, va fer el
pas anunciant un sí amb
l’objectiu de “consolidar el
projecte”.
Aquest és l’argument
que fa servir Colau per passar de puntetes per sobre
del codi ètic del seu patit
que limita a dos mandats la
participació dels seus militants en la vida pública.

Martí, Pérez, Colau i Sanz ahir posant per a la premsa després d’anunciar que l’alcaldessa encapçalarà la llista dels comuns ■ JPF

Tot i això, Colau tornarà a
concórrer a unes eleccions, i s’ha de veure què
passarà amb un dels pesos
pesants del seu equip, Janet Sanz, afectada també
per aquest codi que imposa
una limitació temporal de

mandats.
Precisament Sanz, amb
els també tinents d’alcaldia Laura Pérez i Jordi
Martí, va acompanyar ahir
Colau als jardins del Doctor Pla i Armengol, que va
ser el lloc elegit per fer

l’anunci. Colau i els regidors van tenir de teló de
fons l’espai verd dels jardins, com a clara metàfora
d’un dels principals objectius i dedicació del seu govern, el de combatre els
efectes del canvi climàtic

sobre la ciutat, combatent
el cotxe i creant més espais
verds.
La compareixença coral
va ser utilitzada per Colau
per explicar que serà “un
honor i una alegria” liderar
un projecte col·lectiu amb

les prioritats centrades en
les polítiques socials i la
lluita contra el canvi climàtic, per continuar sent una
ciutat “referent”.
L’alcaldessa, que en cap
moment va fer esment de
la polèmica sobre l’espionatge en les negociacions
per lligar la seva elecció el
2019, va donar a entendre
que la seva decisió no havia
estat fàcil pels “costos personals” que suposa l’exposició pública a un càrrec de
les seves característiques.
En aquest sentit, va explicar que havia pres la decisió de continuar després
de parlar-ne amb la seva família.
L’anunci de Colau escalfarà encara més els ànims
preelectorals instal·lats de
fa temps a Barcelona. Tot i
això, l’alcaldessa va advertir que cal continuar governant durant tot un any i va
demanar un debat serè.
Sobre el seu govern va elogiar el “pacte d’esquerres”,
amb el PSC al govern i ERC
des de l’oposició, i va donar
a entendre que, d’una manera o una altra, vol tornar
a repetir aquest tripartit, si
té la possibilitat de continuar governant.
Des d’Esquerra, va ser
Elisenda Alemany l’encarregada de dir que el projecte que representa Colau
“està esgotat”, mentre que
des de Junts Jordi Martí va
qualificar de “mala notícia
per a la ciutat” que Colau
vulgui continuar liderant
Barcelona. ■

Pesarrodona espera ser
l’escollit per presidir l’ANC
a L’activista i pallasso

aposta per la unitat a
l’entitat amb un
lideratge compartit

Jordi Alemany
BARCELONA

La junta electoral constituïda per a les eleccions al
Secretariat Nacional de
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) va ratificar
ahir els resultats que confirmen la victòria de Jordi
Pesarrodona, activista,
pallasso, vicepresident de
l’Assemblea de Representants del Consell per la República, amb 118 vots més
que la jurista Dolors Feliu.
El també exregidor d’ERC

a Sant Joan de Vilatorrada
i excandidat de JxCat a les
darreres eleccions al Parlament va assegurar que
sent “reforçada” la seva intenció de formalitzar al ple
constituent de dissabte a
Vilafranca del Penedès la
seva candidatura per presidir-la, però que amb la
lectura dels resultats tan
ajustats, i tenint l’obligació legal d’escollir càrrecs
orgànics, han d’anar “tots
a l’una” i compartir el lideratge.
Pesarrodona va obtenir
309 vots més que l’escriptor i exdiputat de la CUP
Julià de Jodar; 742 més
que l’economista Ada Ferrer-i-Carbonell, i 744 més
que l’exdirigent de Solida-

ritat per la Independència
Uriel Bertran.
Dissabte els 73 membres del nou secretariat
han d’escollir, sumant una
majoria de dos terços, els
altres tres càrrecs de la direcció –vicepresidència,
secretaria i tresoreria–
d’entre les persones que
anunciïn aquell mateix
dia que hi volen aspirar.
De moment no ha
transcendit que ningú
més vulgui assumir la presidència, tot i que el primer nom de consens que
va sonar va ser el de Feliu,
exmilitant de CDC i el
PDeCAT i fins fa poc membre de l’assemblea del
Consell per la República.
Pesarrodona considera

Jordi Pesarrodona sortint del jutjat de Manresa l’abril del 2018 ■ ACN

que, si l’entitat defensa la
democràcia participativa i
les llistes obertes, per coherència el president ha
de ser el més votat. De fet,
no seria el primer cop que
la persona més votada per
les bases no és l’escollida,
com va passar en dues po-

lèmiques ocasions (2105 i
2016) quan Jordi Sànchez
va ocupar el càrrec tot i
guanyar l’escriptora Liz
Castro. Pesarrodona creu
que els votants han demanat un lideratge de “gent
de la base, del carrer i de
l’activisme” i no dels par-

tits i, passi el que passi, reclama “unitat” dins l’entitat si l’ANC en demana
una d’estratègica a l’independentisme. Vol entomar el repte amb “força” i
tornar a activar i il·lusionar les bases per pressionar els polítics. ■
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L’ANC vol el cap d’Elena
pel cas Anonymous
Jordi Panyella
BARCELONA

El ple del secretariat de
l’Assemblea Nacional va
aprovar dimecres demanar la dimissió del conseller d’Interior, Joan Ignasi

Elena, pel cas Anonymous, de repressió contra
l’independentisme, avançat dimarts per aquest
diari. Es tracta d’una investigació dels Mossos, a
requeriment de la fiscalia,
que vincula Anonymous

amb la promoció de les
manifestacions contra la
sentència del Tribunal Suprem, la tardor del 2019.
L’ANC considera que la
intervenció dels Mossos
en aquest afer és la gota
que fa vessar el vas i a tra-

vés del compte a Twitter
l’entitat recorda els episodis en què els Mossos han
col·laborat en la repressió.
Per exemple, es diu que
molts actes de l’ANC prohibits per la Junta Electoral amb motiu del 14-F
eren informació facilitada
pels Mossos a l’ens judicial.
La petició de dimissió
també apunta al director
de la policia, Pere Ferrer, i
la directora de l’Administració de Seguretat, Sonia
Andolz. ■

Una de les dues sancions tramitades per la direcció general de
Policia amb l’error d’atribuir l’acció als Mossos ■ JPF

Interior tramita
dues multes de
Policia Nacional
per parlar català
aLa sancionada haurà de pagar 701
euros aEls escrits diuen per error que

els Mossos van imposar les sancions
Jordi Panyella
BARCELONA

La direcció general de la
Policia, depenent de la
conselleria d’Interior, ha
donat curs a dues sancions imposades per la Policia Nacional a una dona a
qui van vexar perquè els va
parlar en català. Els fets
van passar el 4 de març
passat quan la dona, mestra de català d’origen magrebí, va anar a renovar-se
el DNI a la comissari de la
Policia Nacional a Terrassa, i en parlar en català va
sr vexada. Ella va plantar
cara als policies i aquests
la van acabar multant, per
suposadament no identificar-se i per faltar al respec-

te a l’autoritat policial.
Per una qüestió competencial, les denúncies de la
Policia Nacional les tramita la direcció general de
Policia, cosa que s’ha fet
també en aquest cas imposant una sanció global de
701 euros a la mestra, 601
més 100.
Es dóna el cas que en la
resolució de la direcció general hi ha un error greu,
ja que atribueix a Mossos
d’Esquadra la sanció original, si bé identifica els dos
agents actuants amb un
número professional de
sis xifres, mentre els TIP
dels Mossos són de cinc. El
número policial que surt al
document és el del policia
que va vexar la mestra. ■

Un desconcert absolut
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

118191-1258046L
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Si ja és desconcertant anar a
fer-se el DNI i sortir–ne amb
dues multes per haver parlat
català als agents de Policia
Nacional, encara ho és més
rebre a cas dues resolucions
dictades per un estament del
govern de Catalunya donant
curs a aquestes multes. El
desconcert de la mestra encara era ahir més gran perquè en la multa es parla d’una

acció on van intervenir mossos d’esqudra. “Estic frustrada, al·lucinada, indignada, no
tinc paraules per descirure el
que està passant, però estic
molt sorpresa”, va dir la mestra. Fonts del cos dels Mossos
van reconèixer que hi ha un
error administratiu en la redacció de la sanció i que els
TIP que surten no són de la
policia de la Generalitat.
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La llei de l’audiovisual
s’obre pas en ple xoc
d’ERC i Junts

llei és la més important
dels pròxims 15 anys per
al català perquè “la supervivència de les llengües depèn de l’oferta audiovisual”, i critica l’acord del
govern de Sánchez i ERC
perquè és lluny de ser “acceptable” i “no respon a
l’esperit de la directiva europea que té com a finalitat defensar la pluralitat
lingüística”. Per Ferran
Bel (PDeCAT), la llei “no és
suficient” perquè, si bé incorpora una millora del finançament d’obres en
llengües cooficials, ho limita al 0,52% de la inversió de cadenes privades.

David Portabella
MADRID

Amb el vot a favor del
PSOE, Podem, ERC i el
PNB, la llei de l’audiovisual
es va obrir pas en la comissió d’Economia del Congrés ahir enmig d’un xoc
en el si de l’independentisme, ja que Junts i el PDeCAT es malfien de l’impuls
al català. L’acord forjat per
ERC i la vicepresidenta
Nadia Calviño des del desembre del 2021 inclou un
fons de 15 milions per a
producció de continguts
audiovisuals en català, gallec i basc, però finalment

veta dues esmenes (d’ERC
i de Junts) per resoldre el
conflicte entre TV3 i el Ministeri d’Hisenda pel pagament de l’IVA dels últims
anys i permetre a les televisions públiques autonòmiques deduir-se tot l’IVA
independentment de les
subvencions.
Invocant
l’article 134.6 de la Constitució, que li permet vetar
tota esmena que suposi
“augment dels crèdits o
disminució dels ingressos
pressupostaris”, el govern
espanyol veta l’exempció
d’IVA a TV3 adduint que
costaria 796 milions.
En ple debat sobre si cal

fer pagar a Pedro Sánchez
per l’espionatge tombant
lleis o no, el diputat d’ERC
Joan Margall defensava
“l’opció més difícil i costosa políticament”, que és
“arremangar-se” perquè
finalment l’estratègia “ha
donat els seus fruits i ha
millorat substancialment
la llei” i perquè “ha passat
de zero a la presència del
català, el gallec i el basc” i
ara “per llei es destina un
fons econòmic al doblatge
en català”. “Si això ha estat així ha estat gràcies a la
feina de molta gent, però
sobretot d’ERC”, reblava
Margall abans de retreure

119144-1258850L

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
ANUNCI
En data 31-03-2022, l’Alcaldia Presidència
ha dictat el decret número DEC/1420/2022,
de nomenament de la Síndica de Greuges
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
amb efectes del dia 1 d’abril de 2022 i pel
termini de 5 anys.
En compliment del tràmit d’informació
pública, els acords del decret es poden
consultar al tauler d’edictes electrònic de
l’Ajuntament https://seu.santcugat.cat/seu/
Tablon.aspx?id_grupo=18#p29, publicat en
el BOPB de data 25-04-2022.
Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l’Ajuntament dintre del
termini d’informació pública de 30 dies
comptat des de l’endemà de la darrera
publicació, per qualsevol dels mitjans que
permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Signat digitalment per:
L’alcaldia
Mireia Ingla Mas
28-04-2022

133133-1258816L

EDICIONS 62, SA
CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES
Per acord del Consell d’Administració, es convoca els accionistes de la societat a la Junta
General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes, que es celebrarà en primera convocatòria a la
seu del domicili social, avinguda Diagonal, 662-664 de Barcelona, el proper dia 28 de juny de
2022, a les 17.30 hores, o, si fos necessari, en segona convocatòria, el dia 29 de juny, al domicili
social i a la mateixa hora.
La Junta es desenvoluparà amb el següent:
Ordre del Dia
Junta Ordinària
1. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals d’Edicions 62, SA (balanç, compte de
pèrdues i guanys, l’estat que reflecteix els canvis en el patrimoni net de l’exercici, l’estat de fluxos
d’efectiu i memòria), de l’informe de gestió, de la proposta d’aplicació de resultats i la gestió del
Consell d’Administració corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2021.
Ordre del Dia
Junta Extraordinària
1. Retribució d’administradors.
2. Reelecció d’auditors.
3. Delegació de facultats.
4. Aprovació, si escau, de l’acta de la Junta.
De conformitat amb el que estableix l’article 272 de la Llei de societats de capital, des de la
publicació d’aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà examinar al domicili social i obtenir,
de manera immediata i gratuïta, els documents que són sotmesos a la Junta i els informes sobre
aquests últims, i, així mateix, demanar l’enviament gratuït d’aquests documents, així com l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.
S’avisa els senyors accionistes que es preveu que la Junta es dugui a terme en primera convocatòria en el dia, el lloc i l’hora anteriorment esmentats.
A Barcelona, 17 de maig de 2022. El Secretari del Consell d’Administració, Sr. Marc de Prado
Moncusí.
119144-1258861L

INVERSORA
FREDMON, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria, a celebrar en el domicilio
social, el próximo día 29 de junio de
2022, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere,
el día 30, en los mismos lugar y hora,
para tratar sobre el siguiente Orden
del Día:
1º) Aprobar las CUENTAS ANUALES,
comprensivas del Balance y el estado
de cambios en el patrimonio neto, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria, que contiene la propuesta de
aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
2º) Aprobar la gestión de los
Administradores durante el ejercicio
2021.
3º) Nombramiento de Administradores
solidarios.
4º) Designar las personas que deban
ejecutar los acuerdos.
5º) Aprobar el Acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en el
artículo 272 de la Ley de Sociedades
de Capital, los accionistas podrán
examinar, así como obtener de forma
inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En Barcelona, a 31 de
Marzo de 2022. El Administrador, Don
Francisco Recasens Carreras.

Joan Margall (ERC) topava ahir amb Calvo (Junts) ■ EFE

a Pilar Calvo que Junts es
retiri del pacte per reformar la llei de política lingüística “per pressions internes i quatre tuits”.
A Junts, però, encara
cou que ERC presumís de
blindar el català amb la llei

Celaá i es considera l’acord
“de mínims” quan l’Estat
espanyol assigna 1.100
milions al Perte del castellà i reserva 30 milions (un
2,7%) a llengües cooficials.
La diputada de Junts Pilar
Calvo alerta que aquesta

Al ple del Congrés, dijous
La llei de l’audiovisual arribarà dijous al ple del Congrés, on s’espera l’aprovació final gràcies a ERC. En
una nota, la Plataforma Audiovisual de Productores
Independents mostra “estupor” pel fet que el PSOE
introduís a última hora esmenes que amplien la consideració de productora
“independent” per encabirhi indirectament grans plataformes i que també puguin rebre ajudes. ■

155046-1257928Q

a El dictamen s’aprova amb el sí d’ERC i inclou 15 milions
per a continguts en català a Veta l’exempció d’IVA a TV3

