
 

 

 
 
 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2013 

 

JOSEP MARIA ESPINÀS REP EL PREMI ‘OFICI DE 
PERIODISTA’ 
 

EL PREMI ÉS UN DELS MÀXIMS RECONEIXEMENTS QUE 
ATORGA PERIÒDICAMENT EL COL·LEGI DE PERIODISTES 

 

 

El periodista i escriptor Josep Maria Espinàs serà guardonat aquest 

dimecres 18 de desembre amb el Premi Ofici de Periodista, un dels 

màxims reconeixements que atorga  el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. 

 

Josep Maria Espinàs, (Barcelona, 1927), un dels periodistes i escriptors 

més reconegut i apreciats de Catalunya, sumarà aquest dimecres un nou 

guardó en reconeixement a la seva llarga trajectòria. Espinàs porta 

col·laborant amb els mitjans de comunicació tota una vida amb 

nombrosos articles periodístics publicats als diaris Avui i El Periódico, a 

més de publicar  una vuitantena de llibres, que abasten des de la novel·la 

fins la crònica de viatges. 

 

El premi Ofici de Periodista va ser instituït ara fa uns anys pel Col·legi de 

Periodistes per valorar la trajectòria de "professionals que són una 

referència per al conjunt de la professió i que gaudeixen del respecte i 

l'estima dels seus companys". La Junta del Col·legi vol, amb aquest 

guardó, fer un reconeixement explícit a qui considera un dels “cronistes 

de la vida”, per tota la seva dilatada col·laboració amb els mitjans de 

comunicació. A més, la finalitat d’aquest reconeixement també és valorar 

una trajectòria periodística que pugui servir de punt de referència al 

conjunt de la professió i als estudiants que es preparen per accedir-hi. 

 

En anys anteriors el Premi Ofici de Periodista ha estat atorgat a Enric 

 NOTA DE 
PREMSA 

http://www.elpuntavui.cat/barcelona.html
http://www.elperiodico.com/es/


 

 

Frigola (2000), Josep Pernau (2002), Rosa Maria Calaf (2003), Maria 

Eugènia Ibáñez (2004), José Martí Gómez (2005), Josep Maria Huertas 

Clavería (2005), Joaquim Maria Puyal (2006), Jaime Arias (2007), Mercè 

Conesa (2008), Narcís-Jordi Aragó (2009) i Xavier Batalla (2012). 

 

El lliurament del premi es realitzarà el pròxim dimecres 18 de 

desembre a les 19:00h a la Sala d’Actes del Col·legi de Periodistes. A 

l’entrega hi participarà Ignasi Aragay, director adjunt del diari ARA,  

Empar Moliner, escriptora i periodista i Josep Maria Martí, Degà del 

Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

 

 

 

Més informació: 

comunicacio@periodistes.org 

 

 

 

 

http://www.ara.cat/

