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CARTA DEL DEGÀ  

         Benvolguts col·legiats i col·legiades, 

 

L’any 2012 ha estat molt complicat per a la professió. I ho ha 

estat a causa d’una crisi sense precedents que ha fet trontollar el 

sistema i l’ofici de manera mai vista. L’augment de l’atur, la 

reducció de plantilles, la desaparició de mitjans i la precarietat 

han format part del nostre dia a dia. La voluntat del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, però, és la de treballar per afrontar 

aquesta situació amb fermesa i lluitar pels interessos dels 

col·legiats i col·legiades, sense renunciar a defensar el dret dels 

periodistes a exercir dignament la seva professió, ni al dret dels 

ciutadans a continuar rebent una informació veraç i de qualitat. 

Per aquest motiu, durant el 2012, el Col·legi ha impulsat, entre 

d’altres actuacions, la creació de la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació, una 

plataforma per a la defensa dels mitjans on hi hagi la màxima representativitat possible del 

sector i les institucions i que permeti trobar conjuntament els mecanismes per a superar amb 

garanties d’èxit aquests moments complicats.  

 

Pensant en els professionals més joves, així com en els que es troben a l’atur i els que volen 

reciclar-se professionalment, el Col·legi també ha posat en marxa el Centre de Formació i 

Desenvolupament. Es tracta de la nostra aposta per la formació, que ha ofert fins a 65 

propostes educatives, més de 730 hores de formació que han beneficiat més de 2500 

alumnes. 

 

El 2012 també ha estat el dels nous estatuts col·legials i el nou reglament de règim electoral, 

que senten les bases del nostre funcionament amb els canvis que les noves lleis europees, 

estatals i autonòmiques han introduït en l’àmbit dels Col·legis professionals. Recordem 

també els acords amb el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’elaboració de plans estratègics 

de formació i ocupació per als periodistes.   

 

Durant el 2012 també hem reforçat la borsa de treball, que ha establert contacte amb totes 

les empreses que poden ser susceptibles de cercar periodistes, convertint la borsa en una 

eina força ben valorada pels usuaris. A més, hem afegit al catàleg de serveis 

assessoraments personalitzats i gratuïts en matèria laboral, fiscal, jurídica i de noves 

tecnologies per donar resposta individualitzada a la situació complexa de la nostra professió.   

I, finalment, l’any 2012 ha estat el del 25è aniversari del Col·legi. Ho hem commemorat 

organitzant un cicle de conferències en què especialistes procedents d’arreu del món ens 

han proporcionat nous punts de vista per afrontar els canvis que experimenta l’ofici.  
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Tenim molt clar d’on venim i volem encarar el futur amb les màximes garanties. Per això 

necessitem, ara més que mai, un Col·legi professional fort i cohesionat que ens permeti, 

entre tots i totes, defensar l’ofici del periodisme, d’un periodisme compromès, i el seu paper 

clau en la nostra societat i en la nostra democràcia.  

 

Cordialment, 

 

 

Josep Maria Martí 

Degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
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1. VIDA COL·LEGIAL 

 

 

 

 

Els seus objectius principals són: 

 Conèixer i millorar les condicions de treball dels periodistes. 

 Defensar el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, independent, 

contrastada i ètica. 

 Oferir serveis professionals de valor als seus col·legiats i col·legiades, adaptats a les 

necessitats de cada moment, com són actualment el Centre de Formació, la Borsa 

de Treball o els seus diversos assessoraments (professional, tecnològic o fiscal). 

 

El periodista Josep Maria Martí i Martí és l’actual degà del Col·legi de Periodistes, escollit 

democràticament en les eleccions del 2010 juntament amb una Junta de Govern que pren 

les decisions relatives al funcionament de la institució i que treballa en benefici dels 3.700 

col·legiats/des que formen el col·legi actualment i dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

 

Mesa Sectorial dels mitjans de comunicació 

 

Durant aquest 2012 la professió periodística ha continuat immersa en una situació força 

complicada i difícil a causa d’una crisi sense precedents que fa trontollar el sistema i l’ofici tal 

i com l’havíem viscut fins ara. L’augment de l’atur, les reduccions de plantilles, la desaparició 

de mitjans, la precarietat i la crispació han format part del dia a dia d’aquest any. La voluntat 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya, però, ha estat la d’afrontar aquesta situació amb 

fermesa i lluitar pels interessos dels col·legiats i col·legiades, sense renunciar a defensar el 

dret dels periodistes a exercir dignament la seva professió, ni al dret dels ciutadans a 

continuar rebent una informació veraç i de qualitat 

 

Per aquest motiu el Col·legi ha estat un dels principals impulsors de la Mesa Sectorial dels 

mitjans de comunicació, un aforament creat per aconseguir la màxima transversalitat i 

representativitat possible del sector i les institucions i que permeti trobar conjuntament els 

mecanismes per a superar amb garanties d’èxit aquests moments complicats. A mitjans de 

juliol del 2012 es constituïa la Mesa sectorial amb la participació d’una trentena de persones 

procedents de les diferents associacions de premsa, ràdio i televisió, tan públiques com 

privades, col·legis professionals, productores audiovisuals, sindicats, universitats i govern de 

la Generalitat, representat pel secretari de Comunicació.  

 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya és una organització professional creada l’any 1985 

mitjançant una llei del Parlament de Catalunya, per a la regulació i defensa dels 

professionals del periodisme. 

http://www.periodistes.info/ca/home/formacio.html
http://www.periodistes.info/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html
http://www.periodistes.info/ca/home/ocupacio/borsa-treball.html
http://www.periodistes.info/ca/servei/serveis-d-orientacio-4.html
http://www.periodistes.info/ca/persona/josep-maria-marti-2.html
http://www.periodistes.info/ca/home/colegi/junta-govern.html
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Durant la constitució de la Mesa van definir-se els objectius centrals que passarien per 

mantenir l’espai de comunicació local i nacional, trobar fórmules fiscals i financeres que 

afavoreixin l’activitat empresarial, analitzar l’oferta universitària o les perspectives de futur 

del model de negoci dels mitjans de comunicació. Aquesta mesa sectorial va definir  la 

metodologia de treball i va començar els seus treballs a principis de setembre amb la 

voluntat d’aportar durant la primavera del 2013 solucions i iniciatives que contribueixin a 

mitigar l’impacte de la greu situació que travessen els mitjans de comunicació catalans i el 

seu teixit industrial i professional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Sectorial dels mitjans de comunicació treballa per trobar  

els mecanismes per a superar amb garanties d’èxit el moment complicat  

que viu la professió periodística 

 

 

Nous Estatuts i nou Reglament electoral del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya 

 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va celebrar el passat 25 de juny de 2012 una 

assemblea Extraordinària on van aprovar-se els nous Estatuts Col·legials i el nou Reglament 

de Règim Electoral. Els col·legiats i col·legiades van decidir, per àmplia majoria, modificar 

els Estatuts Col·legials, vigents des del 2003, i incorporar les modificacions que les noves 

lleis europees, estatals i autonòmiques han introduït darrerament en l’àmbit dels Col·legis 

professionals. Els canvis també passen per afrontar les noves realitats professionals i les 

noves tecnologies de gestió de la informació i el coneixement. 
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Els canvis efectuats sobre els Estatuts del Col·legi es fonamenten, doncs, en tres aspectes 

essencials; aplicar la nova normativa en matèria de col·legis professionals, adequar els 

Estatuts a la realitat del Col·legi, de les persones col·legiades i de les persones usuàries, i 

ordenar l'articulat dels Estatuts vigents per tal de donar una major coherència normativa, 

ampliant-ne el seu contingut.  

 

A l’assemblea extraordinària també es va aprovar per majoria el nou Reglament electoral 

que estarà vigent a partir d’ara, i que continua tenint en les llistes obertes la seva principal 

característica. La durada del càrrec del degà o degana continua sent de quatre anys, amb 

opció a la reelecció.  

 

Aquests nous canvis, que es poden consultar al web del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, van entrar en vigor el mes de novembre del 2012, després de la seva aprovació i 

publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 

 

 

Cicle de conferències Futur 

 

L’any 2012 s’ha celebrat el 25è aniversari del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Per 

aquest motiu, el Col·legi ha organitzat un cicle de conferències sobre el futur del periodisme. 

L’objectiu d’aquestes trobades ha estat reunir a col·legiats i estudiants de comunicació al 

voltant d’allò que els uneix: la voluntat de millorar les condicions de treball dels periodistes i 

de garantir la llibertat d’expressió i informació de tots els ciutadans. Les ponències han estat 

a càrrec d’experts de referència mundial, com David Klatell, Javier Darío Restrepo, Joaquim 

Maria Puyal, Bernardo Díaz Nosty, Samir Aita i Montserrat Domínguez. 

 

 

Conferències realitzades: 

 

25/04/2012 ‘Transformació imparable del periodisme’ Joaquim  

Maria Puyal (Catalunya Ràdio) 

És veritat que el periodisme no ha deixat mai de transformar-

se? Cap a on anem ara? Aquesta taula rodona, en què també 

van participar Jaume Giró i Josep Maria Martí, va suposar un 

recorregut per l’evolució dels periodistes i una reflexió sobre 

l’actualitat de la professió: el tancament de mitjans, la situació 

dels mitjans públics i les noves oportunitats per l’ofici. 

 

 

 

http://futur.periodistes.org/transformacio-imparable-del-periodisme/
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16/05/2012 ‘Els nous dilemes ètics’ Javier Darío Restrepo 

(Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano) 

Com arriba el periodista a l’excel·lència? Segons Javier Darío 

Restrepo, només a través d’aplicar l’ètica a la nostra vida i al 

nostre ofici. Una ètica que no es limita a complir un codi, 

doncs comença amb el diàleg amb un mateix i es presenta 

amb una sèrie de senyals propis. El moderador d’aquesta 

conferència va ser Salvador Alsius. 

 

 

 

13/06/2012 ‘Què sabem del negoci del periodisme digital?’ 

David Klatell (Columbia University) 

Apple, Google o Yahoo necessiten continguts. Aquesta és 

alguna de les idees optimistes de David Klatell sobre el 

negoci del periodisme digital. En la seva conferència, 

moderada per Josep Cuní, també va recordar que no és cert 

que la gent ja no pagui per obtenir informació, tot el contrari, 

gastem més diners que mai en portàtils, tablets o mòbils com 

a eines per a consumir informació. 

 

 

19/09/2012 ‘Precarietat i reconversió ’Bernardo Díaz Nosty 

(Universitat de Màlaga) 

El periodista Bernardo Díaz Nosty va abordar el tema de la 

“Precarietat i reconversió” dels periodistes, partint de la 

bombolla mediàtica formada abans de la crisi econòmica, i 

demostrant amb dades com els lectors han fet una migració 

cap als mitjans digitals molt més ràpida que el periodisme. Va 

    moderar la conferència Francesc Escribano. 

 

 

24/10/2012 ‘Llibertat d’expressió durant i després de les 

revoltes àrabs’ Samir Aita (Le Monde Diplomatique) 

El sirià Samir Aita, cap de les edicions àrabs de Le Monde 

Diplomatique i co-fundador del Fòrum Democràtic Sirià, es va 

centrar en el cas del seu país per parlar de la llibertat 

 

d’expressió i de la manipulació dels mitjans en aquest 

conflicte, criticant especialment la cobertura que en fa la 

televisió Al Jazeerah. L’acompanyava Joan Roura com a 

moderador. 

http://futur.periodistes.org/els-nous-dilemes-etics/
http://futur.periodistes.org/que-sabem-del-negoci-del-periodisme-digital/
http://futur.periodistes.org/precarietat-i-reconversio/
http://futur.periodistes.org/llibertat-dexpressio-durant-i-despres-de-les-revoltes-arabs/
http://futur.periodistes.org/llibertat-dexpressio-durant-i-despres-de-les-revoltes-arabs/


M e m ò r i a  d ’ a c t u a c i ó  2 0 1 2  | 9 

 

 

 

 

21/11/2012 ‘Nous temps, noves fórmules’ Montserrat 

Domínguez (El Huffington Post)  

Quina és la fórmula de l’èxit del periodisme 100% digital? 

Quina és la mesura justa de continguts propis, agregació, 

opinió i blocs? Amb aquesta conferència, Montserrat 

Domínguez, acompanyada per Oleguer Sarsanedas com a 

moderador, va reflexionar sobre els canvis que ens imposa la 

fi del paper, a partir de l’exitós projecte The Huffington Post. 

 

 

EXPOSICIÓ “Periodistes, 25 anys construint el Col·legi” 

Continuant amb les celebracions del 25è aniversari del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 20 d'abril de 2012 es 

va presentar "Periodistes, 25 anys construint el Col·legi". 

Aquesta mostra repassa l’activitat del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya des de la seva creació el 1985 fins al moment 

actual, a través del material que s’ha recuperat de tots 

aquests anys. L’exposició, que ha estat presentada a les seus 

de totes les demarcacions al llarg de l’any, inclou un interactiu 

que també es pot consultar online. 

 

 

Premsa als Instituts 2011-12 

 

Després de l’èxit de la prova pilot realitzada durant el curs escolar 2008-2009, l’Obra 

Social ”la Caixa” i el Col·legi de Periodistes de Catalunya van renovar el conveni per al 2011-

12 per al programa ‘Premsa als Instituts’. Una trentena de periodistes catalans van impartir 

classes en més de trenta centres de secundària amb l’objectiu de fomentar entre els 

alumnes l’esperit crític, l’interès i la reflexió sobre l’actualitat, a través de la lectura i l’anàlisi 

de la premsa. 

 

Descentralitzat per Demarcacions 

En aquesta edició es va proposar realitzar aquest programa de forma descentralitzada, de 

manera que cada demarcació s’encarregués de cercar els periodistes, preferentment a 

l’atur. D’aquesta manera s’acompleixen tres objectius de l’actual Junta: potenciar el paper de 

les Demarcacions; ajudar als col·legiats en situació més precària; i difondre l’activitat de la 

professió entre els lectors joves. 

 

http://futur.periodistes.org/transformant-el-paper/
http://cronologia.periodistes.org/
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La proposta va ser de fer fins a 40 xerrades, respectant una proporcionalitat entre el nombre 

de col·legiats/població de cada demarcació. Així, a Barcelona es van fer 20, a Terres de 

l’Ebre 2, Tarragona 6, Lleida 5, i Girona 7. 

 

Enguany s’ha aprofitat la celebració dels 25 anys d’història del Col·legi de Periodistes per 

explicar als més joves el paper que juga en la defensa de la llibertat d’informació i la 

deontologia professional, així com de l’existència d’un Codi Deontològic dels periodistes 

catalans. 

 

Altes i baixes a la Junta 

 

El mes de març la Junta de Tarragona va aprovar per unanimitat el relleu a la presidència de 

la Demarcació de Tarragona del CPC. Sara Sans, fins ara vicepresidenta, passa a ocupar la 

presidència en substitució d’Ignasi Soler, que en serà el vicepresident. 

 

El mes de desembre va causar baixa voluntària a la Junta Teresa Cendrós, que va ser 

substituïda per Anna Comas, d´acord amb els resultats de les últimes eleccions. Al juliol de 

2012 va ser sancionada per un període d’un any Pilar Antillach, com a resultat d’un 

expedient disciplinari.   
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2. LES DEMARCACIONS DEL COL·LEGI 

 

 

 

Demarcació de Girona    

Vida col·legial   

    

 Assemblea General Ordinària  

L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya es va celebrar l’1 de març de 2012, amb l’assistència d’una dotzena de 

col·legiats. La Junta de Girona va lamentar la poca participació i el desinterès dels membres 

del Col·legi.  

 

 Celebració dels 25 anys del Col·legi de Periodistes 

La Junta de Demarcació va realitzar un vídeo que repassa la història del primer quart de 

segle del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona. L'audiovisual, de quatre minuts, ha 

estat coordinat per la periodista col·legiada Cristina Valentí i realitzat per Andreu “KiLi” 

Fernández, i compta amb les il·lustracions d'Helena Ternero i la música original de Miguel 

Fernández (http://www.youtube.com/watch?v=b8yqFwYP9fQ&feature=plcp).  

 

 Premis Carles Rahola de Comunicació Local  

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 3 de febrer a l’Auditori 

Palau de Congressos de Girona. En la tercera edició, tant el nombre de participants (54 

autors) com de treballs (93) va ser similar a l’anterior. 

 

La sèrie de reportatges “Gironins al món”, d’Alfons Petit, publicats al Dominical del Diari de 

Girona, va guanyar en la categoria de millor treball en premsa escrita. En la categoria de 

fotoperiodisme, el jurat va elegir com a guanyadora la sèrie “L’esprint final de Mas” d’Eddy 

Kelele, publicada al Periódico de Catalunya. En el premi Miquel Diumé al millor treball en 

ràdio, el jurat va proclamar guanyador el programa Solituds, emès per Ràdio Sant Joan, de 

Sant Joan les Fonts. El programa Pensió Completa. Reconstruint el turisme en clau 

femenina, dirigit per Amaranta Gibert i emès pel Canal Català, va ser el mereixedor del 

premi a millor treball en televisió. En la categoria de millor informació digital, el premi va 

recaure en la televisió per Internet Sies.tv (www.sies.tv). El jurat va deixar desertes dues 

categories: la de projecte sobre comunicació periodística i la d’iniciativa de comunicació 

institucional. 

 

En aquest apartat trobareu un resum de les principals activitats desenvolupades per les 

demarcacions al llarg del 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=b8yqFwYP9fQ&feature=plcp
http://www.sies.tv/
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 Mosques de la Informació 

La cap de l’oposició de l’Ajuntament de Girona, Pia Bosch, i el director dels Serveis 

Territorials d’Interior a Girona, Albert Ballesta, van rebre el 29 de novembre les Mosques 

Borda i Grossa, respectivament. Amb aquests guardons, els periodistes gironins premien 

aquells qui més els han facilitat la feina (la Grossa) i "castiguen" els qui els l'han entorpida 

(la Borda). En la cerimònia, celebrada al Centre Cívic Sant Narcís, també es va lliurar la 

Mosca de Sant Narcís al torneig de futbol internacional MIC. La Mosca del Col·legi va 

recordar la periodista Pepa Bouis i va reconèixer també la premsa comarcal.  

 

Pia Bosch va guanyar la Mosca Borda amb el 38% dels vots (Albert Bayot va tenir el 24% 

dels vots; Francesc Xavier Sánchez, el 20%; i Oriol Cases es va quedar amb el 18% 

restant). La Mosca Grossa va ser per a Albert Ballesta, amb el 42% dels vots rebuts. Els 

altres tres finalistes van ser la Mesa d’Entitats per a la Participació de Girona, amb el 20% 

dels vots, Fermí Santamaria, un altre 20%, i Ruth Abuin (18%).  

 

En aquesta edició, la Mosca va ser obra de l’artista Carles Bros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de les Mosques de la Informació 2012 a Girona 

 

 Mostra de Fotoperiodistes Girona 

El Col·legi va col·laborar en la Mostra de Fotoperiodistes Girona 2012. Cadascun dels 27 

fotògrafs participants va aportar dues imatges –una d’actualitat i una sobre turisme- que 

aproximaven l’espectador a l’actualitat dels darrers mesos. L’exposició s’ha pogut veure a 

diferents llocs de Girona.    
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 Sopars Off the Record 

El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va ser el protagonista d’un sopar “Off 

the record” el dimarts 9 d’octubre. Una vintena de periodistes van sopar amb el conseller i 

van tractar diversos temes relacionats amb les competències de la seva conselleria. També 

es va analitzar el moment en el qual es trobava Catalunya, així com la relació amb el Govern 

de Madrid.  

 

 Protocol amb Interior 

El director dels Serveis Territorials d’Interior, Albert Ballesta, i el president del CPC a Girona, 

Narcís Genís, van ratificar el protocol de col·laboració que vol facilitar la feina dels mitjans de 

comunicació en cas que es produeixi un incendi forestal. Aquest protocol és fruit de la 

voluntat d’entesa entre el Departament d’Interior i la demarcació de Girona del Col·legi de 

Periodistes i resultat del treball conjunt d’una comissió en la qual han participat d’una 

manera significativa els fotoperiodistes. 

 

El document recull criteris d’actuació entre els quals destaca que el Departament d’Interior 

avisarà els periodistes quan es produeixi un incendi i facilitarà l’accés en un lloc proper a 

l’incendi per prendre imatges, sempre que sigui possible garantir la seguretat. Per la seva 

banda, els professionals de la informació han de dur equipament adequat per cobrir l’incendi 

i han d’anar acreditats pel mitjà pel qual treballin. 

 

 

Els serveis col·legials 

   

   a. Exposicions 

Montserrat Roig, periodista. 20 anys sense la seva veu 

El 25 de febrer es va inaugurar a la Demarcació de Girona l'exposició "Montserrat Roig, 

periodista. Vint anys sense la seva veu". Les fotografies de Pilar Aymerich i els textos de la 

mateixa Roig van constituir un homenatge a la faceta d’entrevistadora de l’escriptora, que va 

morir prematurament als 45 anys. L’exposició es va poder visitar fins a finals d’abril. 

 

Nou mirades a dotze mesos i homenatge al fotògraf Jordi Velasco 

Organitzada amb la Diputació de Girona, la mostra reunia una seixantena d’imatges que es 

van presentar a la tercera edició dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola. Es va 

inaugurar el 5 de juny, en un acte on també es va recordar el recentment desaparegut 

fotògraf de Roses Jordi Velasco.  

 

25 anys de Col·legi, 25 anys de periodisme 

La Demarcació de Girona va acollir també l'exposició "Vint-i-cinc anys de Col·legi, vint-i-cinc 

anys de periodisme”, que presentava un recorregut per la història del CPC a través de la 

seva cronologia i d’una crònica fotogràfica, al costat d’un ampli repàs als principals 
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esdeveniments que han marcat el món de la comunicació en el darrer quart de segle. Es va 

poder visitar durant el juliol. 

 

Periodistes, 25 anys construint el Col·legi 

La Demarcació de Girona també va mostrar aquesta exposició que repassava la història del 

Col·legi en el seu primer quart de segle i que estava centrada en els professionals de la 

informació que han donat forma, al llarg d’aquests anys, a l’actual Col·legi. L’exposició es va 

poder veure entre setembre i octubre.  

 

b. Guia de la Comunicació 

Al juny, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya va presentar la 

Guia de la Comunicació de les Comarques de Girona 2012, que recull les dades de contacte 

de mitjans de comunicació, administracions i altres entitats de l'activitat econòmica, cultural, 

social, judicial, turística i de serveis, entre d'altres informacions.  

 

 

Demarcació de Tarragona 
 

 Conferències dels alcaldes: Els alcaldes de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (24 

de gener); Cambrils, Mercè Dalmau (14 de febrer); Reus, Carles Pellicer (21 de 

febrer) i Valls, Albert Batet (22 de febrer) van participar en el cicle de compareixences 

dels principals alcaldes del Camp de Tarragona, que cada any, a excepció dels anys 

d’eleccions municipals, organitza el Col·legi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiència de Periodista amb Màrius Serra i el vicepresident de la demarcació  

de Tarragona, Ignasi Soler 
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 Experiència de Periodista: L’escriptor i col·laborador habitual en mitjans de 

comunicació Màrius Serra va inaugurar la quarta edició del cicle de conferències 

“Experiència de periodista”. El cicle va prosseguir amb les intervencions de Carles 

Capdevila (19 de març) i Rafael López-Monné (26 de març). El Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Caixa Tarragona 

van organitzar les xerrades, amb l’objectiu que destacats professionals del món del 

periodisme analitzessin la professió i expliquessin les seves experiències. 

 

 Imatges 2011: L’exposició Imatges estava formada per 29 fotografies d’una desena 

de professionals de la demarcació, i tenia com a objectiu posar el focus i disparar el 

flash en alguns dels fets més destacats de l'any. Un altre dels objectius de la mostra 

era posar en valor la feina ingent dels fotògrafs, la tasca dels quals no és sempre del 

tot reconeguda. Els fotoperiodistes participants van ser: Cristina Aguilar, Dimas 

Balaguer, Rafael López-Monné, Marc Lladó, Alba Mariné, Lluís Milian, Olívia Molet, 

Jordi Sanvisens, Pere Toda i Maria Veses. Es va poder veure a Tarragona, Reus, 

Vila-seca, Torredembarra i El Vendrell. Organitzada per la Demarcació de Tarragona 

del CPC i la Fundació Caixa Tarragona, va comptar amb la col·laboració de la 

Diputació tarragonina. 

 

 Premi Petxines de la Informació: El cafè del Teatre Metropol de Tarragona va acollir 

el 14 de juny la Festa de les Petxines de la Informació, que des de 1992 organitza la 

Demarcació de Tarragona del Col•legi de Periodistes de Catalunya per premiar la 

feina d’aquelles fonts d’informació que contribueixen de manera positiva a la feina  

dels periodistes i donar un toc d’atenció a les que no ho fan tant. 

 

 El periodista Francesc Domènech, director d’NW La Revista de Reus, va rebre la 

Petxina al Periodista de l’Any, que distingeix el periodista que durant l’últim any ha 

destacat per la seva feina, professionalitat, història d’èxit o exemplaritat. La Petxina 

Oberta, que premia la font informativa que, per la seva accessibilitat, facilita la feina 

dels mitjans de comunicació, va ser atorgada a Núria Bea, periodista del gabinet de 

premsa de l’Ajuntament de Tarragona. I la Petxina Tancada, a la font informativa que 

ha posat pals a les rodes a la tasca dels periodistes, va recaure en Carme Crespo, 

regidora de Cultura, Patrimoni i Festes de Tarragona. 

 

 Debats professionals: Una setantena de periodistes van omplir la sala de Graus del 

Campus Catalunya de la URV en el marc de la jornada ‘Periodisme en crisi. Nous 

reptes i noves oportunitats professionals’, organitzada per la Demarcació de 

Tarragona del CPC. L’acte va servir per analitzar i debatre la situació actual del 

sector periodístic i dels periodistes, així com per explorar les possibilitats d'innovar, 

posar en comú vivències, cercar possibles vies de col·laboració, crear xarxes de 

treball i establir sinèrgies entre els assistents.  
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La jornada va programar una sèrie de microponències, a càrrec dels periodistes 

Francesc Domènech, Ruth Troyano i Toni Orensanz, que, obligats a reorientar-se 

professionalment, van exposar la seva experiència personal.   

 

Per finalitzar la jornada, l’assessor fiscal del Col·legi de Periodistes, Antonio de Alba, 

va oferir uns coneixements elementals sobre comptabilitat i fiscalitat a professionals 

interessats en establir-se com a freelance en el camp del periodisme i la 

comunicació.  

 

 

Demarcació de Lleida 
 

 "UN MÓN FLOTANT", EXPOSICIÓ DE FOTOS AL CAIXAFÒRUM: Un grup de 

col·legiats van visitar a inicis de febrer les vint instantànies de Jacques Henri Lartigue 

que conformaven l'exposició "Un món flotant", del CaixaFòrum. El fotògraf francès es 

va aficionar a la fotografia de ben petit, gràcies a una càmera que els seus pares li 

van regalar quan tenia 8 anys perquè s'entretingués ja que una malaltia el tenia 

confinat a casa seva. En realitat, fins als 69 anys, després que el MOMA de Nova 

York s'interessés per les seves fotos, Lartigue (1894-1986) no es va dedicar 

professionalment a la fotografia -el seu era la pintura. L'exposició, que es pot veure al 

CaixaFòrum Lleida fins al 6 d'abril, descobreix un fotògraf prematur amb imatges 

sorprenents de moviment capturat de principis del segle XX amb una càmera 

fotogràfica de plaques. 

 

 RODA DE LLETRES CURS 2010-2011: Presentació del programa “Roda de Lletres”, 

a principis de febrer, el qual, en col·laboració del CPC i l’Institut Municipal 

d’Educació, proposa l’activitat als centres educatius de la visita d’escriptors i 

periodistes lleidatans per explicar la seva experiència professional i apropar-los a la 

seva professió. Nou periodistes col·legiats participaren en l'onzena edició del Roda 

de Lletres. 

 

 PREMI MILA DE PERIODISME PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A LLEIDA:  La 

Paeria i el CPC Lleida van entregar el dia 8 de març els guardons corresponents a la 

cinquena edició dels Premis Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere, que vol 

ajudar a combatre la discriminació de les dones. El Jurat ha expressat el 

reconeixement a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya pel seu 20è 

aniversari i per la seva contribució en l’exercici del periodisme amb perspectiva de 

gènere i en favor de la igualtat de gènere i ha fet una menció expressa a Lleida TV 

per la seva tasca d’incorporació de la perspectiva de gènere en els seus reportatges i 

debats i per la promoció de la igualtat de gènere a Lleida. També s'han volgut referir 

a un dels mitjans premiats, la TV de L'Hospitalet, ja desapareguda.  
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 VISITA MAGICAL MEDIA I PARC CIENTÍFIC: El 25 de març el CPC Lleida va 

organitzar una visita guiada pel centre de serveis multimèdia Magical Media i el Parc 

Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, ambdós al turó de Gardeny. Al 

Magical Media, que ocupa els antics quarters d'infanteria, vam poder ser testimonis 

de la tecnologia de la qual disposa d'última generació, com l'estudi de so Dolby 7.1, 

la sala de postproducció amb el sistema Mistika i el programari d'efectes especials. 

L'equipament pretén oferir als professionals de l'audiovisual tot aquest equipament 

perquè puguin desenvolupar els seus projectes, des de produccions de vídeo 

industrial fins a cinema digital per a sales de 4 K. La segona visita va tenir lloc al Parc 

Científic, especialitzat en el camp agroalimentari i un dels 10 pols d'Innovació a 

Catalunya. La visita es va finalitzar amb una cata de pa, gentilesa del forner artesà 

Manel Serra, que ens va deixar provar diversos tipus de pa: de pagès, de all i julivert, 

d'espelta, de kamut i de xocolata amb taronja, entre altres varietats.  

 

 FESTA DELS PERIODISTES: El 20 d’abril va tenir lloc la Festa anual dels 

Periodistes de Lleida, enguany a la Sala Les Paul. La trobada de col·legiats i 

col·legiades i professionals de la comunicació es va encetar amb un sopar a peu dret 

que va culminar amb un passi de fotos i vídeos divertits de la comunitat periodística 

de Lleida dels darrers anys. 

 

 LLIURAMENT PREMIS CONCURS PERIODÍSTIC JOSEP PERNAU: La carta al 

director Escapar Lluny, d'Emma Echauz, i l'article d'opinió Destí?, de Mariona 

Castells, han estat els treballs distingits enguany en el Concurs Periodístic Josep 

Pernau. L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir el 3 de maig el lliurament dels 

guardons celebrat al saló de sessions de l'Ajuntament, amb la presència també del 

president del Col·legi de Periodistes de Catalunya- Demarcació de Lleida, una de les 

entitats col·laboradores. En l'acte, s'ha homenatjat el periodista lleidatà, que dóna 

nom al certamen i que va morir el novembre de 2011. El jurat l'han integrat Josep 

Lluís Cadena, president del Col·legi de Periodistes; Santiago Costa, director de 

redacció del diari Segre; Ramon Pedrós, director del diari La Mañana; Mònica 

Mombiela, periodista de Lleida TV; Josep Ramon Ribé, director del diari Bon dia, i 

Jesús Riverola, director de RNE Lleida, juntament amb dos professors d’educació 

secundària, Jordi Capdevila i Andreu Loncà. 

 

 DOWN LLEIDA LLIURA ELS PREMIS DEL CONCURS DE REDACCIÓ CIUTADÀ 

XXI : L’Associació Síndrome de Down Lleida va fer el 5 de maig l’acte de lliurament 

dels premis del V Concurs de Redacció Ciutadà XXI a la sala Jaume Magre de la 

Regidoria d’Educació i Infància de la Paeria. El president del CPC a Lleida, Josep 

Lluís Cadena, ha format del jurat del concurs. 

 

http://www.periodistes.org/node/52376/detall
http://www.periodistes.org/node/52376/detall
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 CONFERÈNCIA ANUAL DE L’ALCALDE DE LLEIDA: En la Conferència Anual de 

l'alcalde de Lleida, realitzada el 17 de maig i organitzada pel Col·legi de Periodistes 

de Catalunya-Demarcació de Lleida, el paer en cap, Àngel Ros va proposar la 

creació d’un lobby polític entre CiU i PSC per "arribar a un pacte fiscal que permeti 

una agència tributària a Catalunya". Enguany, la conferència es va celebrar a la Sala 

Noble del Castell del Rei-La Suda, a la Seu Vella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferència anual de l’alcalde de Lleida organitzada  

pel Col·legi de Periodistes- Demarcació de Lleida 

 

 VIATGE A MADRID: A principis de maig, un grup de col·legiats/des del CPC Lleida 

van visitar el Senat i el Congrés a Madrid. A més de recórrer les dependències 

ambdues cambres, l'estada va coincidir amb una sessió de control al Govern al 

Senat, cosa que va permetre als periodistes lleidatans viure en directe les 

interpel·lacions del grups parlamentaris al president del govern, Mariano Rajoy. 

 

 TALLER MILLORA TRACTAMENT MEDIÀTIC DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: El 

taller va ser impartit el 7 de juny per l’experta en anàlisi de la representació de la 

violència masclista als mitjans Elvira Altés; periodista i llicenciada en Antropologia, i 

professora de Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB on 

imparteix un seminari sobre periodisme i gènere. L'objectiu del taller era impulsar la 

reflexió crítica i ajudar a ampliar la mirada periodística des del rigor i la pluralitat. Els 

continguts van ser principalment notícies sobre les quals es van proposar reflexions, 

preguntes i aspectes a debatre. 

 

 VISITA A LA GALERIA RAFART, AMB OBRES DE LORENZO QUINN: Visita d’un 

grup de col·legiats a la Galeria Rafart (a Almenar), que és l'única en tot el món que 

acull només l'obra Lorenzo Quinn (fill de l'actor Anthony Quinn). Tot i que les seves 

peces es poden veure en altres indrets, la galeria lleidatana és l'única en exposar 
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només obres de Quinn. Ramiro Rafart, propietari de la galeria, va conèixer Quinn a 

Nova York i des de llavors van entrellaçar un vincle professional i d'amistat. Quinn 

s'inspira en el dia a dia i parteix de l'escriptura abans d'iniciar les seves escultures, 

que treballa en diferents materials (com el bronze o la plata). Per això, Lorenzo 

Quinn convida al visitant a gaudir de les seves peces i també dels escrits que les 

acompanyen. Un dels més emotius, el que va dedicar al seu pare després de la seva 

mort. En les seves escultures no hi falten temes com l'amor, el suport, donar i rebre, 

la confiança, la creació,... "La vida és un meravellós viatge sense fi... si saps com 

viure'l", prodiga Quinn. 

 

 EXPOSICIÓ 25 ANYS CPC: En commemoració del 25è aniversari del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, la Demarcació de Lleida acull l'exposició "25 anys de 

Col·legi, 25 anys de Periodisme", exposada a l'edifici del Rectorat de la UdL, i que 

recull els 25 fets més destacats del periodisme en aquests 25 anys de CPC. La 

inauguració va tenir lloc el 19 de setembre a les 19 hores a la UdL. L'exposició ha 

comptat amb col·laboració de la Càtedra de Periodisme i Comunicació de la UdL.  

 

 MOSTRA FOTOPERIODISME “12 CÀMERES & 1 OBJECTIU: LA NOTÍCIA: El CPC 

Lleida va inaugurar la Mostra el 28 de setembre, en un acte presidit per Josep Lluís 

Cadena juntament amb la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Rosa Pujol. 

Així mateix, la inauguració també va comptar amb alguns dels 12 fotoperiodistes que 

han participat en la mostra. L’exposició “12 càmeres & 1 objectiu: la notícia” és una 

mostra de fotoperiodisme que es va poder visitar a la Sala Montsuar de l'IEI del 28 de 

setembre a l’11 de novembre de 2012.  

 

 VISITA LA REGIÓ POLICIAL PONENT DELS MOSSOS ESQUADRA: L’intendent 

Josep Lluís Rosell fou l’encarregat de rebre el 27 d'octubre la vintena de periodistes 

durant la visita a la comissaria de la Regió Policial Ponent dels Mossos d’Esquadra. 

La trobada es va iniciar amb l’exposició de l’estructura de la Direcció General de la 

Policia, així com l’organigrama i funcionament de la Regió Policial de Ponent. Més 

tard es van visitar la Unitat Canina, l’Àrea d’Investigació Criminal, Àrea de Trànsit i la 

Sala Regional de Coordinació. 

 

 CONCURS PER ESCOLLIR LA IL·LUSTRACIÓ DE NADAL DEL CPC LLEIDA: La 

demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya va convocar un 

concurs adreçat als col·legiats/des i les seves famílies, per tal d’escollir la imatge de 

la felicitació de Nadal. La imatge guanyadora va conformar la postal digital que van 

rebre tots els col·legiats i col·legiades de Lleida.  

 

 VISITA D’ANGEL OLARAN AL CPC LLEIDA: El missioner basc, Angel Olaran, es va 

reunir ahir amb un grup de col·legiats i col·legiades per explicar-los el projecte que 

Olaran desenvolupa a l'Àfrica, on porta 40 anys dedicats en cos i ànima als més 

http://www.periodistes.org/node/54876/detall
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necessitats en aquest continent. Somàlia, Tanzània i Etiòpia són els tres països on 

Olaran ha desenvolupat projectes solidaris. El missioner estigué acompanyat per 

Àngel Pujol, empresari de Mollerussa i impulsor i president del Centre d'Iniciatives 

Solidàries Angel Olaran de la capital del Pla d'Urgell 

 

 

Demarcació de Terres de l’Ebre 
 

 Celebració del desè aniversari de la demarcació Terres de l’Ebre. Aquesta ha estat 

l’activitat més important que ha realitzat la delegació de les Terres de l’Ebre al llarg 

del 1012. Important tant pel que fa al fet de celebrar els seus deu anys d’existència 

com perquè es va aprofitar el fet per organitzar dues jornades de debats, exposicions 

i presentacions que van tenir un gran ressò social i que van ocupar bona part dels 

esforços realitzats per la Junta durant l’any. 

 

 Primera jornada: Entrega dels premis Micro Obert i Micro Tancat 2011 i “Fonts 

d’informació, periodisme i democràcia”. Realitzat el 14 d’abril al Palau Oliver de 

Boteller de Tortosa, seu de la delegació de Cultura de la Generalitat a les Terres de 

l’Ebre. En aquesta primera jornada es va aprofitar l’anual entrega dels premis Micro 

Obert i Micro Tancat – Josep Casadó de CC.OO de les Terres de l’Ebre i 

l’Ajuntament d’Amposta, respectivament – per comptar amb la presència d’importants 

polítics i periodistes del territori. A més de la presidenta de la demarcació Amparo 

Moreno, que va presentar l’acte, en la primera part d’aquest, es va comptar amb la 

presència de Joaquim Rambla, que va ser el primer president de la demarcació, del 

periodista Carles Guàrdia, que va parlar de “Les fons d’informació, eina fonamental 

per al periodisme i la democràcia efectiva” i també es van presentar al públic el 

“Decàleg de les bones pràctiques de la comunicació pública local” i el “Mapa de les 

bones pràctiques de la comunicació pública local”.  

 

En una segona part de l’acte,  i al voltant d’una taula rodona moderada per Enric 

Frigola, en representació del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, es va 

debatre sobre el tema de la jornada, “Fonts d’informació, periodisme i democràcia”, 

amb la participació de l’alcalde Tortosa Ferran Bel, l’alcaldessa de Tivenys i 

representant també de la Federació Catalana de Municipis, Maria Beltran, el delegat 

de Cultura a les Terres de l’Ebre, Francesc Ferrer i, en representació de l’Associació 

de Municipis de Catalunya, Isabel Ferré.  En acabar, els polítics assistents a l’acte 

van signar el document “Més periodisme, més democràcia: compromís per la 

transparència de les administracions públiques”, presentat també públicament en 

aquesta jornada. 
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 Segona jornada: “Periodisme, entre la crisi i les noves possibilitats” En aquesta  

segona jornada de celebració, que va tenir lloc el 7 de juliol a la biblioteca Marcel·lí 

Domingo de Tortosa, es van explicar diverses propostes innovadores d’informació i la 

presidenta va presentar “l’informe sobre la situació de la professió a les Terres de 

l’Ebre”, el qual s’ha estat elaborant durant l’any 2012 i del que se’n fa un seguiment 

continu. A continuació, Josep Martí Blanch, secretari de comunicació de la 

Generalitat de Catalunya, va parlar de les “Aportacions de la Generalitat de 

Catalunya a la solució de la crisi dels mitjans de comunicació”, el periodista Luís 

Ángel Fernández Hermana –en.red.ando - va oferir la conferència “Periodisme per a 

la participació de la ciudadania plural en el control democràtic, possibilitats i reptes”, i 

els periodistes del territori Gustau Moreno – La Marfanta - i Neus Barberà i Anna 

Zaera – Surtdecasa - van explicar els seus productes. Per acabar aquesta part de 

l’acte, els periodistes Marta Corcoy i Miquel Borràs van explicar la seva experiència 

amb la conferència titulada “Geoperiodisme: el Mapa de les bones pràctiques de la 

comunicació pública local a les Terres de l’Ebre”.  

 

Com a cloenda d’aquesta segona jornada es va inaugurar, a la mateixa biblioteca de 

Tortosa, l’exposició “25 del Col·legi de Periodistes de Catalunya i 10 anys del Col·legi 

a la demarcació de les Terres de l’Ebre”, comptant amb la presència de Ferran 

Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l’alcalde de 

Tortosa, Ferran Bel, i del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet i 

Tous. 
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3. ESTADÍSTIQUES DE COL·LEGIATS/ DES 

 

 

 

En el quadre següent es reflecteix la composició de col·legiats i col·legiades per categories i 

demarcacions a 31 de desembre de 2012: 

 

DEMARCACIÓ CATEGORIA COL·LEGIAL QUANTITAT 

Barcelona Jove 731 

Barcelona Sènior actiu  1.823 

Barcelona Sènior no actiu  256 

Barcelona Jubilat 261 

Total BARCELONA   3.071 

Girona Jove 42 

Girona Sènior actiu  187 

Girona Sènior no actiu  26 

Girona Jubilat 14 

Total GIRONA   269 

Lleida Jove 32 

Lleida Sènior actiu  96 

Lleida Sènior no actiu  6 

Lleida Jubilat 5 

Total LLEIDA   139 

Tarragona Jove 56 

Durant l’any 2012 s’han produït 305 altes i 270 baixes (199 voluntàries, 12  defuncions i 59 

per morositat). El creixement final a nivell estadístic ha estat de 35 col·legiats. 
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Tarragona Sènior actiu  120 

Tarragona Sènior no actiu  15 

Tarragona Jubilat 13 

Total TARRAGONA   204 

Terres de l'Ebre Jove 7 

Terres de l'Ebre Sènior actiu  19 

Terres de l'Ebre Sènior no actiu  7 

Terres de l'Ebre Jubilat 4 

Total TERRES DE L'EBRE   37 

TOTAL   3.720 
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DEMARCACIÓ QUANTITAT DE PERSONES 

COL·LEGIADES 

Total BARCELONA 3.071 

Total GIRONA 269 

Total LLEIDA 139 

Total TARRAGONA 204 

Total TERRES DE L'EBRE 37 

TOTAL  3.720 
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Aquesta és la llista de col·legiats/des traspassats durant l’any 2012: 

 

 EMILI CASADEMONT I COMAS 

 ALBERT RAMIS I VENDRELL               

 NURIA ZABALA I DIEZ                  

 EMILI TEIXIDOR VILADECAS              

 ENRIC GIRALT PAULI                    

 FABIA ESTAPE RODRIGUEZ (col·legiat d’honor)            

 FRANCISCO JOSE LLUY TORRES            

 JOAN CANTO CIVIT                      

 JOSEP MARIA AINAUD DE LASARTE         

 JUAN JOSE SANCHEZ COSTA               

 RICARDO MARTINEZ PEREZ-PEREZ          

 XAVIER BATALLA I GARCIA 
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4. ACTIVITAT DE LES COMISSIONS 

 
 

 

 

 

 

 

4.1. Periodisme Solidari 

 

Aquesta Comissió manté una atenció especial sobre la pràctica professional, sobretot 

mitjançant el Codi deontològic de la professió i de diferents manuals d'estil i recomanacions 

explícites per al tractament d'informacions sobre minories ètniques, sectors desafavorits i 

col·lectius de persones menystingudes o discriminades.  

 

Dimarts, 24 de gener. Taula rodona sobre la situació del periodisme i l'advocacia a Turquia, 

organitzada amb l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH). 

Intervenen Ulus Atayurt, periodista de la revista turca d’investigació “Express”; Selcuk 

Kozagacli, advocat en el cas Unió de Comunitats del Kurdistan; i Marion Hohn Abad, 

presidenta de l’ACDDH. Modera: Alicia Oliver, delegada de la Comissió. 

 

Dijous, 24 de maig. Trobada de la Comissió amb el fotoperiodista mexicà Mauricio 

Chalons. 

 

Juny/desembre. Convocatòria del Concurs 2012 de Projectes de Cooperació en 

Comunicació (0,7% del pressupost ordinari del CPC). El projecte guardonat va ser 

“Plataforma virtual para la capacitación sobre violencia en los medios de comunicación”, de 

l’Agencia de Noticias Semlac (Amèrica Llatina i Carib). 

 

Dilluns, 10 de desembre. Debat sobre “El sistema de protecció de menors en els mitjans de 

comunicació”, amb la participació de Sílvia Giménez Salines, advocada i ex degana del 

Col·legi d’Advocats de Barcelona i Francisco Cárdenas, president de l’Associació per a la 

defensa del Menor. Modera: Gustavo Franco, membre de la Comissió. 

 

També es va participar en els grups de treball següents: 

Manual d’estil sobre el tractament informatiu dels maltractaments infantils, amb el Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Institut Català de les Dones (ICD), Observatori dels Drets 

de la Infància, Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Societat 

Catalana de Pediatria, Associació Catalana de la Infància Maltractada i Associació Diomira. 

 

L’instrument de participació dels col·legiats i col·legiades en la vida de la institució són les 

comissions, obertes a tots ells.  

En aquests grups de treball es proposa i prenen forma les activitats del Col·legi. Aquest és 

un resum de l’activitat desenvolupada al llarg del 2012. 
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Com millorar el tractament informatiu sobre les adopcions en els mm.cc., amb el CAC,  

Síndic de Greuges, La Veu dels Adoptats, Asociación de Familias Adoptantes en China 

(AFAC) i l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). 

 

Federació d’ONG de Pau, Drets Humans, Desenvolupament i Voluntariat Social. Amb 

aquestes federacions tenim un conveni signat pel qual fem formació i assessorament i volem 

establir un Servei d’Assessorament Periodístic (SAP) gratuït a les ONG. 

 

A més, la Comissió va representar al CPC en el Consell de Cooperació de l’Ajuntament de 

Barcelona, i va participar en l’entrega de beques del Patronat Catalunya Món (19 de juliol) i 

en la visita d’un grup de periodistes turcs (12 de desembre).  

 

 

4.2. Gabinets de Comunicació 

 

La comissió de Gabinets de Comunicació, presidida per Pilar Casanova, treballa pel 

reconeixement dels periodistes de fonts, que fan periodisme en gabinets de premsa, com a 

portaveus o tècnics de comunicació. Aquesta és la comissió amb més participants de tot el 

Col·legi, amb reunions de més de trenta persones.  

 
La Permanent s’ha reunit diverses vegades per proposar la celebració de tallers, així com 

per tractar de la convocatòria dels Premis Gabinets de Comunicació d’enguany.  

 

Els tallers pràctics durant l’any 2012 han estat: 

 

Dimecres, 11 de gener: “Els errors de la comunicació corporativa. Dircoms: la visió d’un 

periodista econòmic”, amb Sergi Saborit, cap de secció del diari econòmic Expansión, 

especialitzat en empreses i finances. Sergi Saborit va donar la seva visió sobre la relació 

entre els periodistes de mitjans i els periodistes de fonts en el món de la premsa econòmica. 

 

Dimecres, 7 de març: “Periodisme digital i comunicació 2.0”, amb Cristina Ribas, biòloga, 

periodista i máster en comunicació científica. Professora de Periodisme a Internet i 

col·laboradora de l’Observatori de la Comunicació Científica (OCC) a la Universitat Pompeu 

Fabra. Codirectora del postgrau de Comunicació Estratègica Digital. 

 

Dilluns, 10 de desembre:  "Les institucions i la comunicació digital”. Amb la participació de 

Jordi Graells, responsable de les xarxes socials i coordinador de continguts i innovació a la 

Generalitat de Catalunya; Xavier Tomàs, Cap de Comunicació Web i Xarxes Socials de 

l'Ajuntament de Barcelona, i Eric Hauck, director de comunicació de la UOC. 
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Amb motiu del lliurament dels premis Gabinets de Comunicació, el 5 de novembre es va fer 

una taula redona amb el títol "Ética i Comunicació", amb els ponents Xavier Roig; assessor 

de comunicació i consultor estratègic de relacions institucionals, Albert Sáez, periodista, 

director adjunt El Periódico de Catalunya, i Cristina Ribas, periodista i presidenta de 

l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC). El debat va ser moderat pel 

membre de la comissió de gabinets Toni Rodríguez 

 

La Comissió també va impulsar un any més el premis “Gabinets de Comunicació” 

(veieu apartat Premis i beques) 

  

 

4.3. Comunicació i Cultura 

 

Presidida per Teresa Cendrós, té cura de la comunicació, les publicacions, exposicions i 

activitats culturals del Col·legi de Periodistes. 

 
Aquest grup té com a objectiu principal acostar el Col·legi i els seus col·legiats/des a l’àmbit i 

la vida cultural de Catalunya. Per això es proposa organitzar actes que 

reflecteixen l’actualitat cultural del país, trobades amb personalitats rellevants des del punt 

de vista periodístic, visites guiades a entitats o esdeveniments d’interès social i cultural per 

als col·legiats. 

 
Aquesta Comissió també organitza exposicions de qualitat a la mateixa seu del Col·legi 

que contribueixen a consolidar el prestigi de la institució.  

 
(Les exposicions organitzades per aquesta comissió es troben dins l’apartat de 

“Serveis col·legials”). 

 

 

4.4. Defensa i Ètica Professional  

 

Aquesta Comissió està presidida per Neus Bonet, vicedegana de la Junta de Govern del 

Col·legi. Durant l’exercici del 2012 ha atès directament una dotzena de peticions, tot oferint 

guiatge i palesant l’interès en la defensa de l’exercici professional, sens perjudici de les 

competències que tenen assignades ad hoc el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) 

o el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). 

 

Mitjançant la figura del secretari tècnic de la Comissió, Joan Garcia Bausa, que actua per 

delegació de la presidenta, s’ha guanyat en agilitat en la gestió de consultes i en la resolució 

de demandes d’empara. La immediatesa en l’atenció requerida i la disponibilitat per 

considerar i atendre les qüestions plantejades, han estat claus per satisfer la major part de 

les expectatives dels sol·licitants.  
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El seguit de casos tractats en el si d’aquesta comissió no es fan públics perquè afecten la 

intimitat de les persones. Tanmateix, aquesta és grosso modo la tipologia dels casos atesos: 

 

 Queixes per obstrucció a la informació des de gabinets de comunicació. 

 Peticions de suport davant la negació de col·laboració per part de les fonts 

informatives.  

 Seguiment d’actuacions per evitar el vet polític a programes de TV o a la distribució 

de publicacions. 

 Consideracions sobre la cerca d’espais compartits de defensa de la professió i els 

drets de la informació. 

 Consultes per plagi. 

 Ofenses i menyspreu a la professió. 

 Redacció de propostes de resolució. 

 

Dins de la Comissió de Defensa actua com a subcomissió la Comissió mixta Col·legi-

Mossos d’Esquadra, fruit d’un protocol firmat el 2009 entre el Col·legi i el Departament 

d’Interior. Es reuneix periòdicament per resoldre els contenciosos en situacions on intervé la 

força pública. En aquell protocol es reconeixia el braçal i l’armilla d’identificació com a 

elements visuals acreditats pel Col·legi de Periodistes.  

 

 

4.5. Mitjans Públics 

 

Aquest grup de treball, presidit per Sílvia Heras, vocal de la Junta de Govern del Col·legi, ha 

tingut un any intens en defensa dels Mitjans Públics a Catalunya davant l'onada de 

desmantellaments que han comportat les retallades. Els primers afectats han estat els 

mitjans locals, com la Ràdio i la Televisió de l'Hospitalet, seguits d'altres d'àmbit autonòmic 

com la COM i l'últim, i més gran, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

 

S'han fet comunicats de protesta contra la governamentalització dels Mitjans Públics i cada 

vegada que s'atacava un periodisme plural i lliure. 

 

Pel que fa als blocs electorals, l'altre gran cavall de batalla de la comissió, es va portar el 

tema al Tribunal Constitucional després que el Tribunal Suprem desestimés una demanda 

anterior. També es va organitzar un acte, el 30 d'octubre de 2012, amb motiu de les 

eleccions al Parlament de Catalunya, en què es va demanar als representants de tots els 

partits el seu posicionament en relació als Mitjans Públics a Catalunya. 

 

  



M e m ò r i a  d ’ a c t u a c i ó  2 0 1 2  | 31 

 

 

4.6. Periodisme Gràfic 

 

El Grup de Treball de Periodisme Gràfic està creat amb l'objectiu d'ajudar i potenciar els 

fotoperiodistes i treballar pel correcte tractament de les imatges en qualsevol mitjà o entitat. 

La delegada del Degà per a aquesta funció és la fotoperiodista Ana Jiménez. La comissió 

està oberta tant a col·legiats com a fotògrafs acreditats amb el braçal de premsa del Col·legi. 

 

 

4.7. Universitats i Joves 

 

El Grup de Treball d'Universitats i joves, dirigit per Neus Bonet, fa de pont entre el Col·legi 

de Periodistes de Catalunya i el món universitari. Com a tal, estableix relació amb els 

centres educatius per reconèixer de primera mà i treballar conjuntament per respondre als 

reptes que planteja la professió i que hauran d'afrontar els joves que s'estan formant en els 

camps del periodisme. 

 

Durant el 2012, s’ha continuat realitzant presentació del Col·legi als estudiants dels darrers 

cursos dels estudis de Periodisme. L’encarregat de realitzar aquestes presentacions, fetes 

durant el segon semestre del curs, va ser el membre de la Junta Ramon Besa, acompanyat 

del gerent del Col·legi. 

 

 

4.8. Sèniors  

 

La Comissió de Sèniors va ser creada per la decisió pressa al ple de la Junta de Govern del 

CPC del dia 10 d'abril de 2012. Presidida per Montserrat Rius, va fer la seva presentació al 

grup de col·legiats/des majors de 55 anys el dia 30 de maig de 2012. 

 

En aquests primers mesos ha centrat la seva feina en impulsar juntament amb el Centre de 

Documentació Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes la recuperació de la memòria 

professional del col·legiats/des. Es tracta d’un projecte que té com objectiu rebre els arxius 

professionals del periodistes i cercar un arxiu amb prou entitat i capacitat on poder crear el 

fons  físic i virtual de la memòria dels  periodistes. Un espai on es puguin guardar i catalogar 

els seus llegats i memòries per al seu posterior estudi i difusió. 

 

Dins la comissió, un grup ha començat a elaborar els protocols i documents marcs per iniciar 

el projecte i a impulsar tasques de sensibilització a col·legiades/ts sobre els seus fons 

professionals. 

 

La comissió treballa per tal de tenir un grup que faci les tasques d'avaluar els llegats quan es 

http://www.periodistes.info/ca/persona/neus-bonet-4.html
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produeixin propostes dels col·legiats/des. 

 

El primer llegat serà el que ofereix Maria Dolors Masana del fons de l’obra periodística i 

literària de Carlos Nadal. 

 

 

4.9. Formació  

 

El Grup de Treball de Formació és fruit de la voluntat del Col·legi de potenciar el reciclatge 

professional i l'especialització dels periodistes. Presidit per Montserrat Rius, el grup 

col·labora estretament amb el Centre de Formació i Desenvolupament, encarregat de 

coordinar l'oferta de cursos destinada a facilitar que els periodistes es puguin continuar 

formant al llarg de tota la seva trajectòria professional. 

 

 

4.10. Qüestions de gènere  

 

Margarida Solé és l’actual delegada de totes les qüestions de Gènere que sorgeixen en el 

Col·legi de Periodistes dins l’àmbit de la comunicació a Catalunya.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.periodistes.info/ca/persona/montserrat-rius-23.html
http://www.periodistes.info/ca/servei/centre-de-formacio-i-desenvolupament-2.html
http://www.periodistes.info/ca/home/formacio.html
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5. ELS SERVEIS COL·LEGIALS 

5.1 CENTRE DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els formats més habituals són cursos de 5 o 10 hores que s’imparteixen en una única sessió 

o bé en diverses. Els cursos se celebren entre setmana, de dilluns a divendres, amb horaris 

de matí o de tarda per afavorir les possibilitats d’assistència dels interessats, en les cinc 

demarcacions del Col·legi. 

 

El Col·legi ha fixat una política de preus molt assequibles per als col·legiats en actiu i, 

especialment, per als que es troben en situació d’atur, facilitant-los la formació de forma 

gratuïta. Així mateix, els estudiants i els membres d’entitats associades també es beneficien 

de descomptes específics. 

 

La recerca de continguts de qualitat, l’elecció d’un equip docent amb professionals 

reconeguts, així com l’esforç de promoció i difusió del projecte han facilitat una clara 

percepció de la utilitat del Centre i l’establiment d’acords de col·laboració amb diverses 

entitats. 

 

Els bons resultats obtinguts en xifres i en valoració mostren l’alt interès que ha despertat 

entre els col·legiats/des i també per part d’altres públics. Molts periodistes col·legiats 

recentment addueixen com a motiu principal de la seva adhesió l’aprofitament de l’oferta 

formativa. 

 

 

1. Oferta acadèmica 

 

L’oferta de programes s’ha anat incrementant al llarg dels diferents trimestres acadèmics. En 

total s’han ofert 65 propostes educatives i s’han celebrat 101 edicions diferents, amb un total 

de 731 hores de formació (veure la relació de tots els cursos celebrats en l’Annex 1). 

 

Durant l’any 2012, el Centre ha comptat amb un equip docent format per 48 professionals 

(23 homes i 25 dones). 

El  Centre de Formació i Desenvolupament es va posar en funcionament el gener de 

2012, amb l’objectiu d’oferir recursos d'aprenentatge amplis i variats, de qualitat i 

estructurats per itineraris per donar resposta a les necessitats immediates dels joves 

periodistes que s’incorporen a la professió en aquest context tan poc propici, i també dels 

professionals consolidats que volen reciclar-se per evitar quedar-se fora de les noves 

tendències i de les exigències del present. 
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Amb la voluntat de promoure l'accés a la formació dels col·legiats/des en la seva àrea 

geogràfica, s’han ampliat i diversificat edicions dels cursos en les seus de les demarcacions 

del Col·legi, on s’han aconseguit organitzar 20 edicions, amb l’assistència de 288 alumnes 

(veure la relació de totes les edicions celebrades i les places ocupades en l’Annex 2). 

 

Els cursos que s’han programat s’agrupen en cinc àmbits: 

 

 Habilitats Professionals i Emprenedoria  

 Periodisme digital  

 Comunicació Corporativa  

 Tècniques de Comunicació i Periodisme  

 Periodisme per a la ciutadania plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del curs ‘Creativitat davant la crisi: converteix-te en  

un caçador d'idees’, impartit per Iranzu Goicoechea i Purificación Gonzàlez 

 

Els cursos que formaven part d’aquest últim itinerari estaven orientats a donar eines als 

periodistes i comunicadors per treballar la informació amb perspectiva de gènere o amb 

aportacions innovadores sobre el tractament informatiu de col·lectius com les dones 

migrades o la gent gran.  

 

Paral·lelament, a més dels itineraris temàtics i com a formació complementària, el Centre ha 

organitzat un curs d’anglès adreçat específicament a periodistes, dos cursos de Photoshop 

(nivell inicial i nivell avançat per a professionals) i també ha començat a oferir, a partir de 

finals de 2012, les Master Class. La primera, celebrada el passat 11 de desembre, amb un 

gran èxit de participació, sota el títol “NewPaper: la premsa i la revolució digital”, va anar a 

http://cfd.periodistes.org/cfd.php?page=MC-NPRD
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càrrec del periodista Albert Montagut, qui va parlar sobre la politització dels mitjans, la falta 

de reporterisme i el traspàs dels diaris a la versió digital, tres de les grans crisis que afecten 

al periodisme actual. 

 

Cal assenyalar que el Centre porta a terme un control de qualitat exhaustiu, a través 

d’enquestes de satisfacció que omplen els alumnes per cada curs (veure els resultats de tots 

els cursos celebrats en l’Annex 3). 

 

 

2. Tasques de comunicació externa  

 

Amb l’objectiu de generar el màxim ressò sobre la posada en marxa del Centre, s’organitzà 

un acte de presentació, el 17 de gener, que va obtenir una molt bona acollida i un impacte 

informatiu considerable, amb la participació de 40 assistents del màxim nivell de 

responsabilitat procedents de diferents sectors de la comunicació. 

 

D’altra banda, amb la finalitat de mostrar la novetat i utilitat diferenciada del projecte, 

transmetre adequadament l’estructura dels itineraris, la magnitud i varietat de l’oferta, i la 

idea de conjunt i unitat del Centre, sense oblidar la necessitat de generar interès i confiança, 

es va dissenyar i crear una pàgina web específica, sota el domini cfd.periodistes.org, que ha 

permès desenvolupar, mantenir i actualitzar de forma permanent els continguts de l’oferta 

formativa. 

 

Igualment, per tal d’augmentar la notorietat del Centre de Formació, facilitar l’accés al màxim 

nombre de professionals i fer arribar la informació a públics externs, s’han establert, d’una 

banda, col·laboracions externes amb universitats, associacions, mitjans, institucions i 

col·legis professionals i, d’una altra, s’han desenvolupat les accions de promoció i difusió 

següents: 

 

 Articles a la revista Capçalera 

 Notícies setmanals publicades a la web, butlletí i a les xarxes socials  

 Anuncis personalitzats, enviats per mail a públics externs de forma periòdica 

 

 

3. Resultats de l’exercici 2012 

 

Resultats generals: 

 Percepció clara de la utilitat del Centre i dels esforços realitzats 

 Integració molt positiva en les demarcacions 

 Alta valoració de l’oferta acadèmica i del funcionament 

 Atorgament d’un elevat nombre de places gratuïtes a col·legiats a l’atur 
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 Gran èxit d’assistència als cursos  

 Afluència considerable de públic extern  

 

Assistència (Dades d’ocupació en sessions de 5 h): 

 2.534 alumnes (100%) 

o 2.146 col·legiats (85%) 

 556 col·legiats en actiu (22%)  

 1.590 places gratuïtes per a col·legiats a l’atur (63%) 

 

o 388 públic extern (15%) 

 

Resum de l’enquesta de satisfacció: 

  

 Organització dels cursos: 8,4 

 Utilitat dels cursos: 8,3 

 Forma d’impartir i coneixements professor: 8,3 

 Grau de satisfacció general: 7,7 

 

Relació dels cursos que han tingut més demanda: 

 

 Com convertir-se en community manager  

 Elaboració d’un Pla de Comunicació  

 Creació de continguts per a xarxes socials  

 Redacció per internet    

 Internet 2.0: Eines bàsiques    

 Twitter per a periodistes    

 Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance 

 Estratègies 2.0 i gestió de les comunitats virtuals                

 Anglès per a periodistes   

 Introducció al SEO per a comunicadors 

 

 

4. Altres activitats destacades 

 

 Pla estratègic de formació i ocupació per als professionals de la informació 

El Col·legi va acordar desenvolupar un pla estratègic de formació i ocupació per als 

professionals de la informació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el juliol del 

2012, per lluitar més eficaçment contra la desocupació.  

 

La primera acció, fruit d’aquest acord, ha estat l’elaboració d’un estudi encarregat al 

Laboratori Digital. Media, Strategy and Regulation de la Facultat de Comunicació 
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Blanquerna (Universitat Ramon Llull) sota la direcció del professor Josep Lluís Micó, amb el 

títol Nínxols d’ocupació per a periodistes; crisi, oportunitats en el sector i necessitats de 

formació. 

 

L’estudi analitza el mercat laboral dins el sector de la comunicació a Catalunya, examina la 

transformació dels mitjans i les tendències del sector, identifica els àmbits que seran 

capaços de generar ocupació, i detecta les noves ocupacions i els perfils professionals 

emergents per finalment fixar els continguts formatius que es poden oferir als periodistes per 

optar a noves ocupacions i complementar les capacitats actuals. 

 

Per això, aquest estudi ajuda, entre altres coses, a orientar els continguts de la programació 

dels cursos del Centre de Formació i Desenvolupament. 

 

 Curs “Un Model de televisió local sostenible i amb futur” 

El Col·legi de Periodistes i Vilaweb organitzaren conjuntament aquest curs sobre un nou 

model de televisió local i que es celebrà en les 5 demarcacions entre els mesos de 

novembre i desembre.  

 

El curs explicava com els nous formats de televisió per internet o la nova smart TV obren 

unes grans possibilitats tant a nivell tecnològic com periodístic per gestionar una televisió 

sostenible, sobretot en l’àmbit local. 

 

 Conveni de col·laboració amb el Parlament Europeu 

El Col·legi de Periodistes i el Parlament Europeu van signar un conveni de col·laboració el 

22 de febrer, per fomentar el coneixement de la legislació europea entre els periodistes. 

Durant l’any 2012, 25 col·legiats/es es van beneficiar d’aquest acord entre ambdues 

institucions, assistint a algun dels 12 seminaris organitzats a Brussel·les i a Estrasburg, amb 

les despeses d’avió i allotjament cobertes.  

 

L’objectiu d'aquests seminaris és el de proporcionar una oportunitat als periodistes per 

conèixer de prop sobre quina legislació està treballant el Parlament Europeu, de la mà dels 

ponents dels informes; així com de posar en contacte els membres del Parlament Europeu 

amb els periodistes especialitzats en la matèria sobre la qual es legisla. 
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5.2 BORSA DE TREBALL  

 
 

 

 

 

A continuació es reprodueix l’activitat de la borsa de treball durant l’any 2012. A 31 de 

desembre de 2012 hi havia 130 empreses inscrites a la Borsa de Treball del Col·legi, 54 de 

les quals es van inscriure al llarg de l’any. 

 

 

PERÍODE OFERTES 

PUBLICADES 

Gener  13 

Febrer 4 

Març 14 

Abril 17 

Maig 16 

Juny 20 

Juliol 18 

Agost 0 

Setembre 8 

Octubre 10 

Novembre 3 

Desembre 2 

TOTAL 125 

 

 

SECTOR OFERTES 

Gabinet de premsa / 

Comunicació 

12 

Mitjà digital i web 2.0 10 

Agència d'Informació / 

Comunicació 

9 

Docència 7 

Premsa escrita (revista) 7 

El Col·legi de Periodistes disposa d’una borsa de treball especialitzada per als col·legiats/ 

des que estan en procés de recerca de feina o busquen una reorientació professional. 
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Altres sectors afins 4 

Editorial 2 

TV 1 

Publicacions periòdiques 1 

Altres 14 

No especifica sector 58 

TOTAL 125 
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EDAT INSCRITS A LA 

BORSA DE TREBALL 

18-30 323 

31-40 337 

41-50 143 

51-60 72 

+ 60 25 

TOTAL 900 
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5.3 Centre de Documentació Montserrat Roig (CDMR) 

 

 

 

 

 

 

 Comissió Assessora (Jaume Fabre, Xavier Fuertes, Carles Geli, Montserrat 

Rius, Carles Singla i Teresa Turiera) 

 Bibliotecària de la Junta de Govern (Núria de José) 

 Documentalista (Carme Teixeiro).  

 

Els objectius estratègics a assolir per part del CDMR en el període 2012 - 2014 són:  

 Gestionar la memòria de l’associacionisme periodístic a Catalunya 

 Gestionar la informació i el coneixement del CPC 

 Formar i informar 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge del Centre de Documentació Montserrat Roig 

 

 

L’any 2012 es van realitzar obres de reforma de la seu del Col.legi a Barcelona. Això va 

suposar el tancament del CDMR durant  tres mesos (des de juny a setembre) i la renovació 

del mobiliari que ens permet disposar en aquests moments de 10 punts de lectura. 

 

 

L’any 2012 ha suposat l’aprovació de l’organigrama i el pla estratègic 2012 - 2014 del 

Centre de Documentació Montserrat Roig (CDMR),  

que queda estructurat de la següent manera: 
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1. Treball orgànic 

 

 Al març, s’incorpora Núria de José com a Bibliotecària de la Junta de Govern a les 

tasques de desenvolupament del Pla Estratègic 2012 – 2014 per tal de presentar-lo a 

aprovació de la Junta de Govern. Així mateix assumeix l’orientació i proposa les línies 

d’actuació del CDMR davant aquest òrgan de representació del Col·legi de Periodistes.  

 

Actuacions aprovades:  

o 10 d’abril, presenta al Plenari les línies de reforma del CDMR. 

o 3 de juliol, s’aproven el Pla estratègic 2012 – 2014, el Pla de la Col·lecció i la 

Carta de Serveis del CDMR.  

o 16 d’octubre, digitalització del fons històric. Posteriorment, el plenari de 15 de 

gener de 2012 aprova el desenvolupament d’aquesta actuació. 

 

 Al maig, comença a treballar la Comissió Assessora integrada per col.legiats experts 

en diferents aspectes i que té com a objectiu primordial l’ orientació per tal de 

desenvolupar les diferents actuacions previstes al Pla Estratègic 2012 – 2014.  

 

L'any 2012 la Comissió es reuneix tres vegades: 

o 8 de maig, defineix el perfil d’usuari i les formules d’accés al CDMR. 

o 27 de juny, consensua el Pla de la Col·lecció del CDMR. 

o 12 de setembre, projecta la digitalització del fons històric del Col·legi i defineix 

la “memòria corporativa i professional”. 

 

 Al juliol, se signa amb la Universitat de Barcelona un Conveni de Cooperació 

Educativa per a les pràctiques externes dels seus alumnes. A l’octubre, es porta a terme 

el primer projecte formatiu de pràctiques (210 hores) amb l’alumna de grau en Informació 

i Documentacio, Alba Salgado. 

 

1. Les xifres del 2012 del CDMR 

 

Es tracta de dades corresponents a nou mesos efectius de funcionament del servei l’any 

2012, ja que des del mes de juny al setembre el servei va tancar per obres. En el moment 

d’elaboració d’aquesta memòria no disposem de dades estadístiques d’accés als productes i 

serveis del CDMR al portal web del Col.legi. 

 

 640 consultes totals. D’aquestes, 481 van ser del fons documental en les 

diferents tipologies representades en percentatges en aquest gràfic:  
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I 159 usuaris van fer servir el servei CDMR respon (consultes i orientacions al 

personal del Centre de Documentació que no passen per la consulta personal del 

fons) que van tenir aquest perfil:  

 

 Les consultes del fons van donar com a resultat l’ús de 1.091 volums o recursos del 

CDMR del tipus que trobeu representat en aquest gràfic: 

 

 

 El servei de reprografia ha registrat 882 reproduccions d’aquest tipus de fons: 
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 L’any 2012, el fons documental del CDMR es va incrementar en 158 volums. 

Desglosem les vies d’adquisició: 

 

 

 El fons de revistes especialitzades en comunicació el formen 104 títols amb aquestes 

modalitats d’adquisició: 

 

Altres xifres de l’activitat del Centre de Documentació Montserrat Roig: 

 

 5.028 volums al fons documental del CDMR (d’aquests el 10 % és anterior a 1950).  

 7.028 volums en total als fons de les biblioteques de les demarcacions de Barcelona, 

Girona i Lleida. 
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 6.000 d’aquests estan catalogats informàticament. 

 13 diaris i 18 revistes d’informació general de Catalunya i Madrid. 

 222 premis periodístics recopilats.  

 

 

2. Actuacions destacades al 2012 per objectius estratègics 

 

Gestió de la memòria: 

 Implementació del Sistema de Gestió Integral del CDMR (Koha). 

 Definició de la digitalització del fons històric. 

 

Gestió de la informació i el coneixement del CPC:  

 Definició de l’arxiu administratiu històric. 

 Inici del projecte “Llegats dels arxius personals dels Col.legiats i periodistes” 

juntament amb la Comissió de Sèniors. 

 Cronologia CPC. 

 Establiment de sinergies amb el departament de comunicació del CPC (pla de 

Comunicació del CDMR). 

 

Formar i informar: 

 Establiment de sinergies amb el Centre de Formació i Desenvolupament. 

Elaboració de serveis específics per a les seves necessitats amb eines 2.0. 

 Utilització de noves eines o plataformes 2.0 per l’ elaboració de guies de 

recursos i bones pràctiques (sindicació de continguts, gestors de favorits, 

escriptoris virtuals). 

 

 

3. Projectes especials 2013 per objectius estratègics 

 

Gestió de la memòria: 

 Integració dels fons bibliogràfics de totes les demarcacions en un sol catàleg 

consultable en línia. 

 Digitalització i incorporació a un catàleg col.lectiu d’una part del fons històric.  

 Projecció i definició arxiu fotogràfic revista “Capçalera”. 

 Prova pilot projecte “Llegats dels arxius personals dels Col·legiats i 

Periodistes”. 

 

Gestió de la informació i el coneixement del CPC: 

 Establiment de convenis amb les editorials per presentacions i xerrades de 

títols d’actualitat professional als col.legiats. 

 Projecció i execució nova hemeroteca especialitzada. 
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 Execució del pla de comunicació del CDMR. 

 

Formar i informar: 

 Presentació i desenvolupament de l’escriptori virtual per al Centre de 

Formació i Desenvolupament. 

 Utilització de noves eines o plataformes 2.0 per l’ elaboració de guies de 

recursos i bones pràctiques (sindicació de continguts, gestors de favorits, 

escriptoris virtuals).. 

 Formació d’usuaris del CDMR i alfabetització informacional (ALFIN). 

 

4. Serveis 

 

 Ordinador de cortesia,  WiFi i 10 punts de lectura. 

 El CDMR respon. 

 Difusió selectiva de la informació (servei d’informació bibliogràfica a perfils 

d’usuaris específics). 

 Fons històric consultable en línia. 

 Reproducció de documents.   

 Suggeriments de compres. 

 Hemeroteca virtual de premsa generalista. 

 Gestió dels llegats dels arxius personals dels col.legiats. 

 Novetats bibliogràfiques.  

 

5. Productes 

 

 Reculls diaris i dossiers monogràfics de premsa professionals (20 monogràfics al 

llarg de 2012). 

 Base de dades de premis periodístics (222 recollits).  

 Guies de recursos i bones pràctiques (al 2012 s’ha elaborat una guia sobre l’ 

utilització de Delicious i les primeres 3 pestanyes de l’escriptori virtual per al 

Centre de Formació i Desenvolupament).  

 Escriptori virtual per al Centre de Formació i Desenvolupament.  

 Butlletins de sumaris de revistes especialitzades (bimestrals).  

 Catàleg bibliogràfic en línia (disponible a partir del gener). 

 Cronologia del CPC.  

 Gestor de pàgines web favorites (Delicious) (recull directoris de mitjans, borses 

de treball, autoregulació, etc.). 
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5.4 WIKIDIARI 

 

 

 

 

 

És un espai vinculat a la borsa de treball que permet als demandants d’ocupació enriquir el 

seu perfil amb articles i reportatges que poden afavorir la contractació. 

i a les empreses llegir directament el treball del candidat/a. Els redactors/es de Wikidiari 

mantenen la propietat intel·lectual dels treballs que signen. 

 

L'objectiu és que els periodistes més joves trenquin el cercle viciós de no poder treballar 

perquè no tenen experiència. L'eina permet el treball en equip, la coautoria dels treballs i la 

transversalitat, eixos pels que es mou l'evolució del periodisme. 

 

Es programa un consell de redacció setmanal (els divendres a les 13h) que funciona com un 

taller i al qual assisteixen una mitjana de 10 redactors/es. 

 

Aquestes són les dades estadístiques de la plataforma a finals de l’any 2012: 

 

Visites 11.285 

Visites úniques 9.987 

Visitants nous 87,31 % 

Pàgines vistes 20.344 

Durada mitjana de les visites + 5 minuts 

 

 

El 91,98% de les visites provenen d'Espanya. Per ciutats, la primera és Barcelona (24,32% 

de les visites) i la segona, Madrid (18,40%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wikidiari és una plataforma digital que el Col·legi posa a disposició de tots els col·legiats i 

col·legiades, amb especial atenció als inscrits a la borsa de treball (hi ha 50 col·legiats/des 

registrats a Wikidiari). 
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5.5 SERVEIS D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC (especialitats civil i laboral) 

  

Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els 

dimarts de 16.30 a 18.00h. També té modalitat telefònica. La professional que assessora és 

Mª Eugènia Gay, del Bufet Gay-Vendrell.  

 

MODALITAT DE CONSULTA CONSULTES REBUDES 

Presencial 59 

Telefònica 44 

TOTAL 103 

 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC (especialitat fiscal) 

 

Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els 

divendres alterns de 16.00 a 18.30h. També té modalitat telefònica. El professional que 

assessora és Antoni de Alba, del bufet Denver Advocats. Aquest servei es va començar a 

oferir la segona quinzena de gener de 2012. 

 

MODALITAT DE CONSULTA CONSULTES REBUDES 

Presencial 62 

Telefònica 12 

TOTAL 74 

 

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT FINANCER 

 

Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els 

dimecres de 16.00 a 18.15h. Actualment aquest servei només té modalitat presencial. El 

professional que assessora és Oriol Sepúlveda, de l’empresa Q-Renta. Aquest servei es va 

començar a oferir a finals de novembre de 2012. 
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MODALITAT DE CONSULTA CONSULTES REBUDES 

Presencial 2 

TOTAL 2 

 

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

 

Aquest servei ofereix gratuïtament als col·legiats i col·legiades una trobada amb un 

orientador professional, que els ajuda en les situacions d’atur o quan volen reorientar la seva 

trajectòria professional.  

 

Aquest servei d’orientació es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dijous 

alterns de 16.00 a 20.00h. També té modalitat telefònica. El professional que assessora és 

Jorge Oriol, professional especialitzat en orientació professional. 

El servei s’ofereix en una sessió d’una hora en la qual l’orientador ajuda a ordenar les 

accions per a construir un pla d’acció coherent i eficaç per trobar feina o bé assessora en 

relació amb l’encaix del nou enfocament professional al perfil de cadascú.  

 

PERÍODE VISITES ATESES 

Sessió conjunta gener 2012 20 

Resta mes gener 4 

Febrer 15 

Març 7 

Abril 8 

Maig 8 

Juny 8 

Juliol 7 

Agost 0 

Setembre 7 

Octubre 7 
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Novembre 8 

Desembre 5 

TOTAL 104 

 

 

GESTIÓ DE SUGGERIMENTS I QUEIXES 

 

Aquest servei es presta en modalitat virtual i presencial i està a disposició de col·legiats i 

col·legiades i de la ciutadania en general. Es pot adreçar al Col·legi un escrit de suggeriment 

o de queixa sobre el funcionament del Col·legi i els seus serveis o amb relació al sector 

periodístic dins l’àmbit català.  

 

TIPUS DE COMUNICACIÓ QUANTITAT GESTIONADA 

Suggeriment  29 

Queixa 43 

Agraïment 2 

TOTAL 74 

 

QUI HA UTILITZAT EL SERVEI QUANTITAT 

Col·legiats/des 61 

Ciutadans/nes 13 

TOTAL 74 

 

 

 

Mútua Mèdica ASISA 

 

El Col·legi té un acord amb la mútua ASISA que ofereix una cobertura mèdica amb unes 

condicions molt avantatjoses per a col·legiats i col·legiades. El volum de col·legiats/des i 

beneficiaris adherits a aquest servei és de 982 col·legiats i 794 beneficiaris. 
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Durant el 2012 es va fer una enquesta de satisfacció entre col·legiats/des que va obtenir un 

resultat pel que fa a satisfacció global amb l’assegurança d’un 7’7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el 2012 s’han rebut un total de 74 queixes i suggeriments 

a la bústia del Col·legi de Periodistes 
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5.6. EXPOSICIONS 

 

25 anys construint el Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Durant el 2012 ha estat exposada a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, així com 

a la resta de demarcacions de manera itinerant, una segona exposició sobre els 25 anys 

d’història del Col·legi. El contingut de la nova exposició va consistir d’una part física amb 

fotografies, documents i objectes recuperats expressament des de comunicació per repassar 

la història del centre, com d’una cronologia virtual que pot consultar a través dels monitors. 

Aquesta segona via s’ha integrat al web del Col·legi i la voluntat és fer-la créixer amb 

l’aportació de més i nous documents que perdurin en el temps. Per aquesta ocasió, s'ha 

incorporat material que s’ha digitalitzat expressament, i que hores d’ara és consultable a 

l’apartat de cronologia del web www.periodistes.org. L’exposició va ser inaugurada a finals 

d’abril i es va poder visitar a la seu central fins l’estiu, moment en que va començar la seva 

itinerància per les demarcacions col·legials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imatge de l’exposició sobre els 25 anys d’història del Col·legi a la seu de Lleida 

 

 

"Nuria Pompeia, sola davant de la vinyeta" 

El Col·legi de Periodistes va acollir durant el mes d’octubre, a la seva seu de Barcelona, 

l’exposició sobre l’obra de la dibuixant Núria Pompeia, dins del programa d’exposicions que 

organitza la Comissió de Comunicació i Cultura. Pompeia, que també és col·legiada d’honor, 

va ser una ninotaire pionera en un ofici dominat pels homes, on ella reivindicava el seu estil 

gràfic i el seu punt de vista irònicament femení. 

 

L'exposició forma part de la segona edició de la mostra CaricArt, que té una programació 

paral·lela en diversos espais de Barcelona amb l’objectiu d’apropar-nos el llenguatge de 

l’humor gràfic, la tira còmica i la historieta. La inauguració va comptar amb la participació de 

http://cronologia.periodistes.org/
http://www.periodistes.org/
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Mari Carmen Vila (dibuixant), Sònia Pulido (dibuixant), Romeu (humorista gràfic) i Pepe 

Gálvez (director de l’exposició). 

 

II Mostra de Fotoperiodistes Girona 

A finals del 2012 es va poder visitar la II Mostra de Fotoperiodistes Girona, on es repassava 

la feina que han fet durant un any els fotògrafs i redactors que treballen a la demarcació. 

Enguany el tema central ha estat el turisme, un dels motors més importants de les 

comarques gironines. Així, cada fotògraf ha aportat dues imatges –una d’actualitat i una 

sobre turisme- que plasmen la seva manera de treballar i que aproximen l’espectador a 

l’actualitat dels darrers mesos. 

En aquesta segona edició de la Mostra hi ha participat fins a 27 fotògrafs.  

 

“12 càmeres & 1 objectiu: la notícia” (Lleida) 

També a finals d’any (setembre-novembre) es va poder visitar a la demarcació de Lleida 

aquesta mostra de fotoperiodisme organitzada conjuntament pel Col·legi de Periodistes de 

Catalunya a Lleida i la Diputació de Lleida. Recull una trentena de fotografies captades per 

una dotzena de fotoperiodistes de Lleida que mostren diferents esdeveniments informatius i 

d’actualitat dels darrers 25 anys. 

 

Els fotoperiodistes que van exposar les seves imatges en la mostra són Tony Alcántar, 

Magda Altisent, Sílvia Bútia, Anna Carrion, Lleonard Delshams, Itmar Fabregat, Amado 

Forrolla, Ramon Gabriel, Selena Garcia, Mercè Gili, Oscar Miron i Hermínia Sirvent.  

Aquesta exposició va formar part dels actes que el Col·legi de Periodistes de Catalunya a 

Lleida va organitzar durant aquest 2012 amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M e m ò r i a  d ’ a c t u a c i ó  2 0 1 2  | 54 

 

 

5.7. COMUNICACIÓ 

 

REVISTA CAPÇALERA 

 

La revista del Col·legi, Capçalera, té una periodicitat trimestral i apareix al gener, juny, 

setembre i desembre. A les seves pàgines es reflecteix la vida col·legial, així com els temes 

al voltant de la professió periodística. S’imprimeixen 4.000 exemplars i té un preu de 4 

euros/exemplar en els quioscos especialitzats. Enguany, a partir del número 157, s’ha 

presentat un nou disseny amb un format més petit i visual que ha tingut una notable 

valoració i acceptació per part dels col·legiats. 

 

Número 154 

Monogràfic sobre els 25 anys del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. Coincidint amb els primers 25 anys del Col·legi aquest 

número repassa l’evolució de la professió i del periodisme en el 

darrer quart de segle, recordant el principals fets de cada any. 

També inclou una entrevista amb el degà Josep Maria Martí, qui és 

a punt d’arribar a l’equador del seu mandat. El monogràfic, elaborat 

per un equip de 26 periodistes col·legiats, dedica una doble pàgina a 

cadascun dels anys compresos entre 1986 i 2011, incidint en els 

temes més destacats del món del periodisme i els mitjans. Així, es parla de la consolidació 

de TV3 i Catalunya Ràdio, de la informatització de les redaccions, de la cobertura mediàtica 

dels Jocs Olímpics de Barcelona, de la implantació de la premsa comarcal, de com ha 

afectat Internet a la professió o de l’escàndol de les escoltes de l’imperi Murdoch, entre 

altres temes.  

 

Número 155 

Dossier Especial sobre la reinvenció de la televisió 

En aquest número de Capçalera el Dossier Especial està dedicat al 

sector televisiu, que està vivint una revolució transformadora pel 

mitjà. D’altra banda, es fa un especial èmfasi en la celebració dels 

25 anys del Col·legi de Periodistes de Catalunya, un reportatge 

especial sobre la borsa de treball del col·legi, una entrevista a fons a 

Jordi Évole i un anàlisi sobre com l’Iran emmordassa a la premsa 

independent. 



M e m ò r i a  d ’ a c t u a c i ó  2 0 1 2  | 55 

 

 

 

 

Número 156 

Dossier Especial ‘Nous nínxols de mercat i estratègies laborals’ 

Aquest número convida a reflexionar sobre el periodisme amb una 

entrevista doble a Imma Tubella i Javier Darío Restrepo, de la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. També s’entrevista a 

Salvador Alsius, director dels estudis de Periodisme de la UPF i 

s’analitza la comunicació en clau electoral als Estats Units.  

 

 

Número 157: Es presenta el nou disseny de la revista Capçalera. 

Amb aquest nou exemplar es presenta el nou disseny de la revista, 

que ofereix una nova forma però amb un fons que continua apostant 

per la qualitat dels seus continguts i convida a reflexionar sobre el 

present i futur incert del periodisme. En aquest número s’analitza en 

profunditat com l’aparició i consolidació de les xarxes socials estan 

obligant al periodisme a adaptar-s’hi. També s’expliquen algunes de 

les estratègies per combatre l’atur que afecta al sector o com els 

corresponsals es veuen obligats a fer front a la crisi. 

 

 

Número 158 

Dossier Especial sobre els mitjans de comunicació i la reivindicació 

nacional. 

 

El Dossier Especial d’aquest número alerta sobre l’augment del 

distanciament entre els mitjans de comunicació catalans i els de 

Madrid. Aquesta és una de les principals conclusions del dossier 

especial titulat 'Mitjans i reivindicació nacional'. Bona part 

d’aquestes conclusions apareixen en un extens article “Més 

allunyats que mai” pel qual la revista Capçalera ha parlat amb una vintena de professionals 

de la informació tant de Barcelona com de Madrid. Amb ells s’han abordat aspectes com la 

manca de previsió entorn a l’actual debat sobiranista, el clar posicionament d’alguns mitjans 

respecte a aquest debat així com la influència dels mass media en els estats d’opinió i en la 

intenció de vot dels ciutadans. 

 

 

BUTLLETINS DE NOTÍCIES 

 

Des del departament de comunicació del Col·legi s’han enviat al llarg d’aquest any 58 

Butlletins de Notícies. Amb una periodicitat setmanal, els butlletins han informat cada 
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divendres de les activitats que organitza el Col·legi, així com els actes i cursos de més 

interès organitzats pel Col·legi.  

 

 

COMUNICATS PÚBLICS 

 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya es pronuncia davant de tota la societat a través de 

comunicats per fer pública la seva postura sobre determinats temes. Aquest textos es 

difonen a través del web i les xarxes socials, i són enviats als col·legiats en els butlletins 

setmanals de notícies i als mitjans de comunicació. Aquests són un recull dels  comunicats 

més interessants registrats durant l’any: 

 

02/02/12 Contra el retorn al control governamental de la CCMA 

Davant la imminent aprovació de la reforma de les lleis audiovisuals, el Col·legi de 

Periodistes de Catalunya denuncia que, amb l'excusa de l'austeritat i l’eficàcia, s’està a punt 

de produir el retorn al control governamental dels mitjans públics de la Generalitat i del 

Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), amb conseqüències molt negatives per al dret a la 

informació de la ciutadania.  

Si amb la llei vigent el Parlament escollia per majoria de 2/3 el president i els membres del 

Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i aquest 

prenia la majoria de les decisions amb aquesta proporció, ara la reforma obre la porta a una 

majoria simple que estalvia el consens ampli i necessari que s’havia aconseguit amb la llei 

actual. 

Així mateix, el Col·legi torna a reclamar als partís polítics representats al Parlament que la 

reforma de la CCMA i l’elecció dels membres del seu Consell de Govern no sigui un cop 

més un repartiment de càrrecs entre persones afins. El Col·legi reclama, com ja ho va fer en 

el moment de l'aprovació de la Llei i sigui quin sigui el nombre de consellers, que es posi per 

davant l'experiència professional comprovada i la capacitat d’independència abans que les 

seves afinitats polítiques. 

 

29/02/2012 El Col·legi de Periodistes recorda que la informació s’ha d’obtenir de manera 

legítima 

El Col·legi de Periodistes ratifica que per obtenir informació o imatges cal utilitzar mètodes 

dignes tal com diu el criteri 4 del Codi Deontològic de la professió periodística catalana. El 

passat 22 de febrer, un periodista del canal de TV Intereconomia va utilitzar el president del 

Club de Futbol Hospitalet de Llobregat, Miquel Garcia, per treure informació sobre la 

renovació de Josep Guardiola a directius del FC Barcelona sense advertir-los que ho feia 

per al programa “Punto Pelota”. 

31/05/2012 El Col·legi de Periodistes de Catalunya diu prou a la politització dels òrgans de 

control audiovisuals 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que, una vegada més, s’ha perdut 

l’oportunitat de nomenar els nous representants del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 

http://www.periodistes.org/?q=node/53242
http://www.periodistes.org/?q=node/53242
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(CAC) a partir de criteris d’independència i professionalitat i lamenta que s’utilitzi la majoria 

parlamentària per escollir-los exclusivament amb criteris d’afinitat política. El Col·legi de 

Periodistes creu que ja n’hi ha prou que els organismes públics vinculats al món de la 

comunicació, que haurien de ser independents, siguin ocupats per persones que tenen una 

marcada fidelitat política i sense preparació en l’àmbit comunicacional. 

 

26/07/2012 El Col·legi de Periodistes recorrerà al Tribunal Constitucional 

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs que el Col·legi de Periodistes de Catalunya va 

impulsar el 2011 contra els blocs electorals, recollits en la instrucció 4/2011, de la Junta 

Electoral Central, que interpreta l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 

en relació amb les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat 

i neutralitat informativa dels mitjans de comunicació durant el període electoral. La 

interpretació del Col·legi de Periodistes, en canvi, és que els blocs electorals cronometrats i 

pautats són una imposició antidemocràtica i vulneren el dret dels ciutadans a la llibertat 

d’informació. Catalunya i Espanya arrosseguen aquesta anomalia, inexistent en altres 

països europeus, que consisteix en equiparar els espais gratuïts de propaganda política amb 

la informació electoral dels serveis informatius, posant en dubte la feina professional i 

qüestionant els criteris informatius. 

 

11/10/2012 El Col·legi de Periodistes de Catalunya contra l’ERO de El País 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha emès un comunicat on es mostra contrari amb 

l’Expedient de Regulació d’Ocupació presentat pel diari El País que afectarà a 149 

treballadors en forma de 128 acomiadaments i 21 prejubilacions. Una reducció de la 

plantilla, que sumada al procés que ja ha retallat 90 treballadors de la mateixa empresa 

editora (Cinco Días, prisa Revistas i Prisa Brand Solutions), només pot suposar un 

empobriment de la qualitat del periodisme que oferta el grup PRISA.  

Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya volem donar suport al comitè d’empresa del 

diari que ja ha reclamat que es retiri l’ERO i que es posi en marxa una negociació per posar 

sobre la taula solucions alternatives. En defensa de la funció pública del periodisme, el 

Col·legi s’oposa a que l’única alternativa de les direccions dels mitjans sigui la destrucció de 

llocs de treball i la precarització de les redaccions. 

 

19/10/2012 El Col·legi s'adhereix al Manifest dels Col·legis Professionals 

La Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya manifesta la voluntat d’adherir-se al 

manifest que diversos col·legis professionals han fet públic per expressar el suport a la 

resolució del Parlament de Catalunya sobre la necessitat que el poble català pugui decidir 

lliurement i democràticament el seu futur. Volem compartir i expressar el suport a aquesta 

iniciativa, i amb aquest objectiu ja s’han iniciat les converses i gestions oportunes per 

materialitzar la nostra adhesió al manifest. Lamentem que no s’informés ni convidés al 

Col·legi de Periodistes, ni a la majoria de Col·legis professionals agrupats a la 

“Intercol·legial”, on hi estem representats conjuntament amb la majoria dels col·legis 

professionals més representatius del país. 

http://www.periodistes.org/?q=node/53501
http://www.periodistes.org/?q=node/54161
http://www.periodistes.org/?q=node/54417
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XARXES SOCIALS 

 

Durant aquest 2012 es constata que el Twitter del Col·legi 

@Periodistes_org, amb 7.200 seguidors a data 30 de desembre de 2012, 

és la xarxa social més seguida de les que disposa el Col·legi de 

Periodistes. Cada setmana aconsegueix una mitjana de 80 seguidors nous i els seves 

piulades pròpies, unes sis diàries, són repiulades per una mitjana de quatre seguidors.  

 

El Facebook és la segona xarxa amb més força, amb una pàgina personal, Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, amb 2.490 seguidors i un perfil amb 1.110 seguidors a finals de 

desembre de 2012.  

D’altra banda, el Col·legi de Periodistes disposa de la seva pròpia pàgina a Youtube 

periodistescatalunya, on hi ha penjats 71 vídeos des de la seva apertura el 2009, compta 

amb 35 subscriptors i s’hi han realitzat 12.121 visualitzacions per part dels usuaris. 

 

 

PLA DE COMUNICACIÓ 

 

Durant aquest any s’ha elaborat un pla de comunicació pel Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, que s’ha centrat i executat exclusivament en els aspectes prioritaris per 

qüestions temporals. Així, s’han realitzat les accions programades i vinculades amb el 25è 

aniversari del Col·legi i les exposicions commemoratives, el cicle de Conferències Futur, la 

posada en marxa de la Mesa Sectorial, la presentació de l’informe encarregat pel Centre de 

Formació sobre els nous nínxols d’ocupació, o com adaptar algunes de les necessitats 

comunicatives derivades del Pla estratègic del Centre de Documentació Montserrat Roig.  
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5.8. PREMIS I BEQUES 

 

IV PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ 

 

El passat 5 de noviembre de 2012, a la Sala d’actes del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, el Degà, Josep Maria Martí, va lliurar els IV Premis Gabinets de Comunicació. El 

guanyador del Premi al Millor 

Pla de Comunicació va ser 

atorgat a Vueling, i el Premi a la 

Millor Estratègia de 

Comunicació Interna a TMB. 

Abans del lliurament dels 

premis, patrocinats pel Banc de 

Sabadell, va tenir lloc un debat 

sobre la ‘Comunicació i l’ètica’, 

que tenia com a moderadors a 

Toni Rodríguez i Josep Moya, 

membres de la comissió de 

Gabinets. En el debat hi va 

participar Xavier Roig, assessor 

de comunicació i consultor estratègic de relacions institucionals; Albert Sáez, periodista i 

director adjunt d’El Periódico de Catalunya i Cristina Ribas, periodista i presidenta de 

l’Associació Catalana de Comunicació Científica. Els Premis Gabinets de Comunicació 

s'atorguen amb una periodicitat anual i tenen com a referència el Manual de Bones 

Pràctiques elaborat pel Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi.  

 

 

PREMI OFICI DE PERIODISTA 

 

 

 

La Junta del Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya va 

decidir atorgar el 7 de desembre el Premi Ofici de Periodista a Xavier 

Batalla, qui va morir pocs dies després degut a un tumor cerebral. 

Aquest premi s’entrega de manera no periòdica a tots aquells 

professionals que tenen una dilatada experiència i reputació en els 

mitjans de comunicació. 
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VIII PREMI INTERNACIONAL DE PERIODISME MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN 

 

El passat 5 de juny es va 

entregar el VIII Premi 

Internacional de Periodisme 

Manuel Vázquez Montalbán a 

la periodista Rosa Marqueta 

(TV3) en l’apartat de 

periodisme generalista. Durant 

l’acte, que es va celebrar al 

Palau de la Generalitat, també 

es van guardonar els 

periodistes Fran Llorente 

(TVE), en l'apartat de 

periodisme cultural i polític, i 

Santiago Segurola (Marca) en l'apartat de periodisme esportiu. El premi, que va néixer l’any 

2004 com una iniciativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya en reconeixement al 

desaparegut periodista Manuel Vázquez Montalbán, serveix per fer un crit a favor de la 

dignitat, la professionalitat i la independència dels comunicadors.  

 

 

PREMI DE PERIODISME SOLIDARI 

 

Durant l’any 2012, els projectes que es 

van realitzar gràcies a l’obtenció del 

Premi de Periodisme Solidari van ser 

un curs de formació del personal de la 

televisió sahrauí i una col·laboració per 

enfortir la xarxa de ràdios comunitàries 

a les zones indígenes d’Hondures. El 

Premi de Periodisme Solidari, que 

convoca anualment el Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, destina cada 

any el 0,7% del seu pressupost 

ordinari a col·laborar en projectes que 

formin part de l’àmbit de la 

comunicació en aquests camps. 
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BEQUES FERRER EGUIZÁBAL 

 

En el 2012 l’import d’aquestes beques, 

que en anteriors edicions es 

concedien a projectes de recerca, s’ha 

destinat a subvencionar estudis de 

postgraus o mestratge en l’àmbit de la 

comunicació impartits durant el curs 

acadèmic 2011-2012, en alguna de les 

universitats catalanes. Les beques han 

tingut un import de 1.000 euros 

cadascuna i han estat atorgades a 

col·legiats i col·legiades que es troben 

en situació d’atur o treballen com 

autònoms. 
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6. CONSELL DE LA INFORMACIÓ DE 

CATALUNYA (CIC)    
 

Durant l’any 2012, la Fundació del Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha continuat 

el seu programa d’activitats per donar a conèixer a la societat l’existència del CIC i el dret de 

la ciutadania a una informació ètica. Així mateix, ha renovat el seu compromís per ajudar als 

periodistes a reflexionar sobre les decisions ètiques que prenen i divulgar els principis i 

valors ètics del periodisme entre la professió i el conjunt de la nostra comunitat. Amb 

aquests objectius, la FCIC ha organitzat o participat en les activitats següents (trobareu més 

informació a la memòria del FCIC 2012): 

 

ORGANITZA LLOC ACTIVITAT DATA 

Biblioteca 

Jaume Fuster i 

FCIC 

 

BIBLIOTECA 

Jaume 

Fuster 

Analitzar els mitjans amb sentit 

crític. Joaquim Maria Puyal i Josep 

Maria Cadena, secretari general  del 

Consell de la Informació de 

Catalunya 

14 de març 

de 2012 

Biblioteca 

Poblenou- 

Manuel Arranz i 

FCIC 

BIBLIOTECA 

Poblenou- 

Manuel 

Arranz 

Analitzar els mitjans amb sentit 

crític. Rosa Maria Calaf i Llúcia 

Oliva, presidenta del Consell de la 

Informació de Catalunya 

27 de març 

de 2012 

Biblioteca SANT 

ANTONI-JOAN 

OLIVER 

i FCIC 

 

BIBLIOTECA 

Sant Antoni-

Joan Oliver 

 

Analitzar els mitjans amb sentit 

crític. Ferran Monegal, Josep 

Maria Cadena, secretari general del 

Consell de la Informació de 

Catalunya i Llúcia Oliva, presidenta 

del Consell de la Informació de 

Catalunya 

19 d’abril de 

2012 

FCIC Col·legi de 

Periodistes 

de Catalunya 

Reflexions ètiques al voltant del 

documental salvadoreny COLIMA 

Emissió i debat del documental, amb 

la presència del seu director, Oscar 

Orellana 

2 de maig de 

2012 
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Alliance of 

Independent 

Press Councils 

of Europe 

(AIPCE) 

Anvers Assistència de la presidenta del CIC, 

Llúcia Oliva, a la reunió per 

presentar les resolucions del CIC, 

les activitats de la FCIC i el debat 

ètic a Catalunya. Així mateix es 

recull informació dels altres països 

sobre aquestes qüestions 

 

18-19 

octubre de 

2012 

 

 

Biblioteca de les 

Corts  i FCIC 

Biblioteca de 

les Corts 

Acte amb Lluís de Carreras,  

secretari general  del Consell de la 

Informació de Catalunya i Jaume 

Vilalta per donar a conèixer el CIC i 

parlar d’ètica i periodisme 

 

18 d’octubre 

de 2012 

 

 

Fundació 

Consell de la 

Informació de 

Catalunya 

Col·legi de 

Periodistes 

de Catalunya 

Presentació pública de l’estudi sobre 

la trajectòria del CIC en els seus 15 

anys de vida, realitzat pel  grup 

d’investigació en Periodisme de la 

UPF. Hi participen: Salvador Alsius, 

Marcel Mauri, Lluís de Carreras i 

Llúcia Oliva 

18 de 

desembre de 

2012 

 

Col·legi Major 

Bonaigua de 

Barcelona i FCIC 

 

Col·legi 

Major 

Bonaigua 

Barcelona 

Xerrada de la presidenta del CIC, 

Llúcia Oliva, sobre les activitats i 

funcions del CIC.  

18 de 

desembre de 

2012 
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7. JUNTA DE GOVERN I PERSONAL DEL 

COL·LEGI  
 

JUNTA DE GOVERN 
 
La Junta de Govern està integrada durant l’any 2012 per: 

 

Degà: Josep Maria Martí 
Vicedegans:  
Neus Bonet 
Ramon Besa 
Narcís Genís 
Sara Sans 
Josep Lluís Cadena 
Amparo Moreno 
 
Secretari: Enric Frigola 
 
Tresorer: Xavier Mas de Xaxàs 
 
Vocals: 

 Pilar Antillach 

 Ignasi Aragay 

 Jordi Basté 

 Pilar Casanova 

 Teresa Cendrós 

 Francesc Escribano 

 Pere Ferreres 

 Llibert Ferri 

 Patricia Gabancho 

 Jordi Grau 

 Sílvia Heras 

 Pilar Poy 

 Montserrat Rius 

 Jesús Riverola 

 Enric Sierra 

 Ignasi Soler 

 Teresa Turiera-Puigbò 

 Marc Vidal 
 
 
JUNTA DE GOVERN COL·LEGI DE PERIODISTES- DEMARCACIÓ DE GIRONA: 
 

 President: Narcís Genís 

 Vicepresident: Jordi Grau 

 Secretària: Susanna Quintana 

 Tresorer: Jaume Serra 
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 Vocal primera: Rosa Gil 

 Vocal segona: Laura Fanals 
 
JUNTA DE GOVERN COL·LEGI DE PERIODISTES- DEMARCACIÓ DE LLEIDA: 
 

 President: Josep Lluís Cadena  

 Vicepresident: Jesús Riverola 

 Secretària: Yolanda Jiménez 

 Tresorer: Àngels Antón 

 Vocal primera: Mònica Mombiela 

 Vocal segona: Josep Jover 
 
JUNTA DE GOVERN COL·LEGI DE PERIODISTES- DEMARCACIÓ DE TARRAGONA: 
 

 Presidenta: Sara Sans 

 Vicepresident: Ignasi Soler 

 Secretària: Cori Sebastià 

 Tresorer: Carina Filella 

 Vocal primera: Núria Valls 

 Vocal segona: Meritxell Fuguet 
 
JUNTA DE GOVERN COL·LEGI DE PERIODISTES- DEMARCACIÓ DE TERRES DE 
L’EBRE: 
 

 President: Amparo Moreno  

 Vicepresident: Pilar Poy 

 Secretària: Sílvia Berbís 

 Tresorer: Josep Baubí 

 Vocal primera: Joan Joaquim Launes 

 Vocal segona: Joana Domènech 
 

 

 

PERSONAL DEL COL·LEGI 

Gerència: Xavier Fuertes 
 
Comunicació: 

 Xavier Puig 

 Aretha Francis 

 Laura Saula 
 
Cap de Secretaria: Sònia Romero 
 
Serveis col·legials: 

 Cristina Dacruz 

 Alicia Llamazares 

 Leonor Melis 
 
Àrea d’Administració i Finances: 

 Jordi Carranza 

 Josefina Azuar 
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 Lourdes Bernadó 

 Maravillas Bolarin  

 Ciprià Codina 

 Natàlia Vega 
 
Compres quioscos: 

 Manel Pérez 

 Santiago Torruella 
 
Serveis Generals: 

 Ignasi Renom 

 Jordi Gratacós 
 
Centre de Documentació Montserrat Roig: Carme Teixeiro 
 
Centre de Formació i Desenvolupament: 

 Mònica Viñas 

 Maria Hornos  

 Núria Llobet 
 
Demarcació de Lleida: Montserrat Palau 
 
Demarcació de Girona: Anna Estartus 
 
Demarcació de Tarragona: Laura Casadevall  

  
Personal als quioscos: 

 Ricardo Aguilar 

 Agustín Baena Aldanondo 

 Agustín Baena Castro 

 Rafael Baena  

 David Biedma 

 José Antonio Biedma 

 Marcelo Biedma 

 Carlos Damián Calza  

 Luis Caron 

 Vicente Climent 

 Pedro Cubero 

 Presentación Cubero 

 Nicolás Diego Cuciz 

 Jaime Cuevas 

 Eugenio Delgado 

 Carmen Fajardo 

 Janneth Viviana González 

 Juan Carlos González 

 Fernando Ledo 

 Francisco Javier López 

 Tomás Martín 

 José Antonio Montes 

 José Luis Morais 

 Fabricio Miguel Paredes 

 Miguel Humberto Paredes  
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 Carmen Puerto 

 Jaime Antonio Rada 

 Camilo Andrés Ramírez 

 José Robledo 

 Encarnación Rodríguez 

 Antonio Ruiz 

 Jordi Salvado 

 Tomás Salvador 

 Elvira Sandoval 

 José Miguel Sauca 

 Maria Jesús Zanuy  
  
 
 


