
 
Convocatòria de premsa 

 
                                                                                                                           

El president del Parlament i el director de l’Oficina 
Antifrau es reuneixen a la seu d’Antifrau en motiu 
del 10è aniversari de la Llei de la institució 

Antifrau presentarà la programació per  commemorar el desè aniversari de 
l’aprovació de la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya per part del Parlament 
de Catalunya 

 
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, rebrà el proper dilluns 
dia 5 de novembre al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, a la seu 
d’Antifrau, en motiu del 10è aniversari de l’aprovació de la LLEI 14/2008, del 5 de novembre, 
de l'Oficina Antifrau de Catalunya.  
 
Durant la visita institucional, els màxims responsables d’Antifrau i del Parlament mantindran 
una reunió per abordar els aspectes de futur de l’organisme. Després de la reunió, Miguel 
Ángel Gimeno acompanyarà a Roger Torrent en un recorregut per les instal·lacions de 
l’Oficina Antifrau i, tot seguit, el director de l’Oficina Antifrau i el President del Parlament 
atendran als mitjans de comunicació. 
 
Antifrau presentarà també la programació per  commemorar el desè aniversari de l’aprovació 
de la Llei de l’Oficina Antifrau de Catalunya per part del Parlament de Catalunya. 
 
Els mitjans gràfics podran prendre imatges de la reunió a les 12:30 hores. 
Posteriorment, el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Àngel Gimeno, i el 
president del Parlament, Roger Torrent, atendran els mitjans de comunicació.  

Els periodistes interessats a cobrir l’acte han de fer la sol·licitud al correu corporatiu 
comunicacio@antifrau.cat on hi ha de constar el nom i els cognoms del professional, 
el número de DNI o passaport, el mitjà per al qual treballa i si és redactor, fotògraf, 
càmera o tècnic.  

 
 

Comunicació de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

comunicacio@antifrau.cat 

https://www.antifrau.cat/ca/ 

     93 554 74 92 

     93 554 55 61 

     93 554 55 74 

 

              

Dia: dilluns, 5 de novembre de 2018  
   
Hora: 12.30 hores 
 
Lloc: Sala d’actes de l’Oficina Antifrau de Catalunya (C/Ribes, 1-3 | Barcelona) 
 
Acte: El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, i el director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, es reuneixen en motiu del 10è aniversari de 
la Llei de la institució. 
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