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El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, 
presenta les memòries 2018 i 2019 al 
Parlament de Catalunya 
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 

Miguel Ángel Gimeno, presentarà les memòries 

anuals de l’activitat de la institució demà dimecres 

30 de setembre al Parlament 
 

 

 

  

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 

presenta demà 30 de setembre la Memòria 2018 i la Memòria 2019 davant 

la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya.  

 

La presentació davant la CAI tindrà lloc a la Sala de grups a les 9:30h. 

Posteriorment, a les 12:30h, el director d’Antifrau atendrà als mitjans a la 

Sala de conferències de premsa del Parlament. 

 

La memòria d’Antifrau és el document anual on es detalla la informació de 

les activitats dutes a terme durant tot l’exercici per les diferents direccions 

i àrees de l’Oficina Antifrau. On es reflecteix el seu funcionament i la 

situació de la institució i, mitjançant el qual, Antifrau ret comptes al 

Parlament i a la ciutadania de manera exhaustiva. 

 

 

 
 

Acte: L’Oficina Antifrau presenta les memòries 2018 i 2019 davant la CAI 

a les 9:30h. Posteriorment, el director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, 

atendrà als mitjans. 

Dia: Dimecres, 30 de setembre de 2020    

Hora: 12:30h, atenció als mitjans després de la compareixença davant la 

CAI 

Lloc: Sala de conferències. Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, 

s/n, 08003 Barcelona) 
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Les acreditacions de premsa s’han de sol·licitar enviant un correu a 

premsa@parlament.cat des d’una adreça corporativa. En el correu hi han 

de constar el nom i els cognoms del professional, el seu número de DNI o 

passaport, el mitjà de comunicació per al qual treballa i la seva funció 

(redactor, fotògraf o càmera de televisió/tècnic). Les sol·licituds rebran un 

correu de confirmació un cop tramitades. Us recordem que temporalment 

les acreditacions de premsa de legislatura no són valides i per tant cal 

sol·licitar una acreditació puntual.  

 

Els periodistes, fotògrafs i càmeres hauran de portar posada la mascareta 

en tot moment, sotmetre’s al control de temperatura de l’accés al palau, 

seguir totes les instruccions relatives a la mobilitat i respectar totes les 

mesures de protecció individual i d’higiene exigides per les autoritats 

sanitàries. Els periodistes que s’acreditin per accedir al Parlament hauran 

de seguir les sessions des de la sala de premsa pel circuit tancat de 

televisió. 
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comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 

mailto:premsa@parlament.cat
mailto:comunicacio@antifrau.cat
http://www.antifrau.cat/

