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La senyora

Na Maria Giménez Arnal
Vídua d’en Ramon Planella Marsal
Descansà en pau el 19 de juliol del 2020.

(A.C.S.)

Els seus fills, M. Mercè i Joan, Eva i Pau, i Ramon; néts, Blanca, Marta i César, 
Eric, Lluc i Mar; besnéts, Víctor i Joan; i família tota us agraeixen les mostres de 
condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.

El comiat se celebrarà en la intimitat de la família seguint el protocol de la 
situació actual.

 Lleida, 21 de juliol del 2020

La senyora

Lolita Sapiña Alzuria

Les empreses del Grup SEGRE i els seus treballadors ens unim al dolor del nostre company Ferran Perdrix i família per la mort de la seua mare.

 Lleida, 21 de juliol del 2020

La senyora

Lolita Sapiña Alzuria
Vídua de Rafel Perdrix Moncasi

Fills, Víctor, Esther, Eugènia i Ferran; filles i fills polítics, nétes i nét, besnéta i besnét, i família tota, assabenten els seus amics i coneguts de tan 
sentida pèrdua i us agraeixen que la recordeu per sempre amb el seu somriure.

DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 8. Lleida, 21 de juliol del 2020

Intent fallit de cessar Gordillo
La vicepresidenta de la CCMA demana fer-lo fora per la marxa de 
Terribas || El comitè de TV3 reclama “independència política”

MITJANS POLÈMICA A CATALUNYA RÀDIO

Imatge d’arxiu de Saül Gordillo, Vicent Sanchis i Núria Llorach.

❘ BARCELONA ❘ La vicepresidenta de 
la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), Nú-
ria Llorach (JxCat), va proposar 
ahir el cessament del director de 
Catalunya Ràdio, Saül Gordillo 
(ERC), per una “pèrdua greu de 
confiança”, però la mesura no 
va obtenir la majoria qualifica-
da de dos terços entre els quatre 

membres del consell de govern 
de la corporació. L’intent de 
Llorach de fulminar Gordillo es 
produeix després de la sortida 
per sorpresa de Mònica Terribas 
de l’emissora i culmina el llarg 
enfrontament entre el director 
de la cadena i la cúpula de la 
CCMA. Davant d’aquesta situa-
ció, el comitè d’empresa de TV3 

va titllar de “preocupant” que 
els responsables de la CCMA 
traslladin a la gestió dels mitjans 
les seues “batalles personals” i 
“diferències de sector polític”. 
Per això l’òrgan, que va quali-
ficar el Consell de Govern de la 
CCMA d’“agònic”, va reclamar 
una direcció “independent del 
poder polític”.

ACN

QUIQUE GARCÍA/EFE

Últim adéu a Juan Marsé ■ Infinitat de polítics, escriptors i artis-
tes, com Joan Manuel Serrat (a la foto amb la seua parella), van 
acomiadar ahir l’escriptor Juan Marsé, que serà enterrat avui.


