
 
 

MOSQUES 2013 CANDIDATURES  
  

  
 

Finalistes per a la Mosca Borda  
 
Aleix Clarió, Community Manager de l'Ajuntament de Girona  
Tracte pèssim durant Temps de Flors 
Les propostes rebudes coincideixen a nominar-lo pel "tracte pèssim" que va donar als mitjans de comunicació i per la 
“falta de consideració a la feina dels periodistes” en l'acte d'inauguració del Girona Temps de Flors  
  
Jaume Torramadé, alcalde de Salt  
Silenci absolut 
Les nominacions alerten que el seu hermetisme davant la premsa es fa extensiu a tot l'equip de govern de Salt, que 
mostra "reticències i poca predisposició a l'hora d'explicar qualsevol cosa" i "susceptibilitat" davant els mitjans. A més, 
afirmen que les regidories "tenen pànic a qualsevol petició d'informació" i que segueixen la consigna de "tenir els 
mínims contactes" amb els periodistes. 
  
Àrea de Comunicació dels Mossos d'Esquadra – Regió Policial de Girona  
Opacitat i poca col·laboració 
Les propostes lamenten la seva "opacitat, desídia i falta de diligència en les gestions", que els seus responsables es 
mostren "poc col·laboradors amb els periodistes" i que s'ha convertit en "un instrument de propaganda pel temes que 
els interessen".  
  
Pia Bosch, cap de l’oposició a l’Ajuntament de Giro na  
No ho va entendre 
La frase "no ha entès per què se li va donar" la Mosca Borda l'any passat es repeteix en les nominacions que ha 
rebut. Els periodistes consideren també que "està massa preocupada per la seva imatge com per adonar-se que és 
cap de l'oposició, no l'alcaldessa" i que té una actitud davant els mitjans de "superioritat i prepotència".  
  
 
 

Finalistes per a la Mosca Grossa  
 
Bitò Produccions  
Màximes facilitats 
Les propostes que s’han rebut remarquen les facilitats que han donat als periodistes en el Festival de la Porta 
Ferrada, i qualifiquen d'"excel·lent, servicial i sempre disposat a ajudar" el seu servei de premsa. També lloen la figura 
de Salvador Sunyer, que "sempre agafa el telèfon" i respon totes les preguntes "bones o dolentes, fàcils o difícils". 
  
Enric Cano, cap de la regió d'emergències de Girona  
Atenció personalitzada 
La seva “disposició a ajudar, contestar i solucionar" les necessitats dels periodistes, i a fer-ho, a més, amb 
"amabilitat" i "atenció personalitzada" és el que destaquen els que el proposen com a candidat. Es remarca també 
que "vetlla personalment per la nostra seguretat" i que "ens entén". 
  
Joan Alcalà, regidor de Mobilitat i Seguretat de l' Ajuntament de Girona  
Mai té un no 
Totes les nominacions destaquen la seva diligència i facilitat de tracte amb els mitjans: "No posa mai problemes", 
"respon ràpid", "és transparent", "mai té un no per a cap petició d'informació"... 
  
Luxmedia, responsables del departament de premsa i comunicació del Girona FC  
Bona predisposició 
Els periodistes valoren la "predisposició a atendre totes les demandes" i la tasca "d'informació puntual" de tota 
l'activitat del Club, i també tenen en compte que "les seves condicions de treball no són gens fàcils". 
 


