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RIPOLLES)

5 1

21/05/14 LA REIVINDICADA «CASA» DELS PERIODISTES DE LA CATALUNYA CENTRAL S'INAUGURA A MANRESA    /    REGIO
7

6 1

21/05/14 Manresa completa el mapa de la professió periodística a Catalunya.  INAUGURADA LA NOVA DELEGACIÓ DEL COL·LEGI
/    REGIO 7

7 1

20/05/14 EL COL·LEGI DE PERIODISTES INAUGURA AVUI LA DEMARCACIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL    /    REGIO 7 8 1

19/05/14 CONFERÈNCIA SOBRE EUROPA DEL PERIODISTA CARLES PRATS, A VIC    /    EL 9 NOU (OSONA I RIPOLLES) 9 1

05/03/14 GONÇAL MAZCUÑÁN SERÀ EL PRIMER PRESIDENT DELS PERIODISTES DE LA DEMARCACIÓ CATALUNYA
CENTRAL    /    REGIO 7

10 1
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Col.legi de Periodistes de Catalunya

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

22/05/14 El presentador del TN Migdia, Carles Prats, ofereix avui la conferència Què ens hi juguem, a Europa? a l'Ateneu    /
anoiadiari.cat

15 1

21/05/14 Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central    /    Osona.com 16 1

21/05/14 Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central    /    Nació Solsona 17 1

21/05/14 Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central    /    Manresainfo.cat 18 1

21/05/14 La reivindicada "casa" dels periodistes de la Catalunya Central s'inaugura a Manresa    /    Regio7 19 1

20/05/14 "Resolt el dèficit històric, ara s'ha de notar l'acció conjunta dels periodistes"    /    Regio7 20 1

20/05/14 El Col·legi de Periodistes inaugura avui la demarcació de la Catalunya Central    /    Regio7 21 1

20/05/14 La nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya es presenta a Manresa    /    elsetmanari.
cat

22 1

19/05/14 La nova demarcació del Col·legi de Periodistes es presenta dimarts    /    Manresainfo.cat 23 1

18/05/14 El Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central es presenta a Vic    /    Osona.com 24 1

15/05/14 La nova demarcació del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central es presenta a Igualada, Manresa i Vic    /
anoiadiari.cat

25 1

15/05/14 La demarcació del Col·legi de Periodistes s'estrena amb música i una xerrada sobre Europa    /    Regio7 26 1

13/05/14 La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central instal·la la seva seu a la Plana de l'Om    /    el setmanari
digital

27 1

10/05/14 La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central instal·la la seva seu a la Plana de l'Om    /    elsetmanari.
cat

28 1

09/05/14 El Col·legi de Periodistes s'instal·la a la Plana de l'Om    /    Manresainfo.cat 29 1

08/03/14 Gonçal Mazcuñán, primer president del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central    /    Osona.com 30 1

07/03/14 Mazcuñán, primer president dels Periodistes de la Catalunya Central    /    Manresainfo.cat 31 1
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07/03/14 Gonçal Mazcuñán, primer president del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central    /    Osona.com 32 1

05/03/14 Gonçal Mazcuñán serà el primer president dels periodistes de la demarcació Catalunya Central    /    Regio7 33 1

04/03/14 Gonçal Mazcuñán, primer president de la Demarcació del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central    /    anoiadiari.cat 34 2
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anoiadiari.cat
http://www.anoiadiari.cat/noticia/20602/el-presentador-del-tn-migdia-carles-prats-ofereix-avui-la-conferencia-que-ens-hi-juguem-a-

Jue, 22 de may de 2014 16:09
Audiencia: 8.864

VPE: 21

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El presentador del TN Migdia, Carles Prats, ofereix avui la conferència Què
ens hi juguem, a Europa? a l'Ateneu

Jueves, 22 de mayo de 2014

El periodista Carles Prats, vocal de la junta de govern del Col·legi, explicarà en un format similar a les rodes
de premsa els punts més importants de la Unió Europea. La seva experiència professional com a corresponsal
a Brussel·les li ha servit per conèixer part dels estira i arronsa que sovint practiquen els eurodiputats i els
comissaris. Amb més d'un 70% de la legislació que ens envolta en el dia a dia decidida des d'Europa, les
funcions i les decisions preses per les institucions europees continuen essent desconegudes per la majoria
de la població. L'acte tindrà lloc a la Sala LAB de l'Ateneu Igualadí, a partir de les vuit del vespre.   Cicle El
periodisme, avui  Aquesta activitat forma part del cicle El periodisme, avui, organitzat per diferents entitats
igualadines, que es clourà el proper dilluns, 26 de maig amb el debat Present i futur dels mitjans de proximitat.
A partir de les vuit del vespre, el bar L'Acústic comptarà amb una taula rodona amb representants de Canal
Taronja, anoiadiari.cat, infoanoia.cat, La Veu de l'Anoia, Ràdio Igualada, lEnllaç, Regió7 i la Demarcació
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.   La nova demarcació del Col·legi de Periodistes
La demarcació de la Catalunya Central engloba les comarques de lAnoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya,
Osona i el Solsonès, i neix amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als
que estan col·legiats com a la resta. També té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació
per poder millorar en l'exercici de la seva feina, a la vegada que pretén ser un col·lectiu obert a tots els
periodistes i a totes les persones que es relacionen amb el fet informatiu.
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Osona.com
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/41676/periodistes/estrenen/demarcaci/catalunya/central

Mié, 21 de may de 2014 16:19
Audiencia: 235.487

VPE: 1.830

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central

Miércoles, 21 de mayo de 2014

Inauguració de la seu del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central a Manresa. Foto: Pere Fontanals  El
Col·legi de Periodistes ha estrenat aquest dimarts nova seu a Manresa per donar cobertura a la demarcació
de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Anoia i Osona) amb un acte que ha aplegat
a l'Auditori de la Plana de l'Om periodistes, polítics i una bona presència de societat civil. De fet, la seu s'ha
estrenat en el pis de sobre de l'auditori de manera que quan va finalitzar l'acte, els assistents van poder fer
l'estrena de les instal·lacions. La es presentarà aquest dimecres, 21 de maig, a Vic, a la Sala Segimon
Serrallonga, al carrer de Perot Rocaguinarda, 17. Lacte començarà a les set de la tarda.  Una xerrada sobre
la nova Europa que ens arriba després del 25 de maig, a càrrec del periodista i presentador del TN Migdia de
TV3 Carles Prats, serà l'eix de la presentació. A l'acte hi participarà la degana, Neus Bonet, i el president de
la demarcació, Gonçal Mazcuñán.
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Nació Solsona
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/noticia/11316/periodistes/estrenen/demarcaci/catalunya/central

Mié, 21 de may de 2014 10:57
Audiencia: 234.884

VPE: 1.811
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Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central

Miércoles, 21 de mayo de 2014

Posta de llarg de la seu del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central. Foto: El Col·legi de Periodistes ha
estrenat nova seu a Manresa per donar cobertura a la demarcació de la Catalunya Central (Bages, Berguedà,
Solsonès, Cerdanya, Anoia i Osona) amb un acte de posta de llarg que ha aplegat a l'Auditori de la Plana de
l'Om periodistes, polítics i una bona presència de societat civil. De fet, la seu s'ha estrenat en el pis de sobre
de l'auditori de manera que quan va finalitzar l'acte, els assistents van poder fer l'estrena de les instal·lacions.
Per introduir aquesta estrena, Carles Cases Trio va oferir les seves peces amb un concert des d'una hora
abans de l'acte central, i també va interpretar una peça per donar-lo per finalitzat. El conductor del TN Migdia
de TV3, Carles Prats, va oferir una lliçó magistral sobre les institucions europees en format de pregunta
resposta, i el president de la demarcació del col·legi a la Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán, i la degana
del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, van fer els discursos més institucionals, destacant el periodisme de
proximitat. Finalment, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, també ha dirigit unes paraules als assistents.
L'acte ha finalitzat a les instal·lacions del Col·legi de Periodistes on s'ha pogut visitar l'exposició 'Suppaduppa.
Toy Photography a la xarxa'.   La presentació de la nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes es farà també a Vic i Igualada els dies 21 i 22 de maig respectivament. A Vic, l'acte es farà a les
7 del vespre a la Sala Segimon Serrallonga, al carrer de Perot Rocaguinarda 17; i a Igualada, a les 8 del
vespre al Teatre de l'Ateneu Igualadí, al carrer de Sant Pau, 9.
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Els periodistes estrenen demarcació a la Catalunya Central

Miércoles, 21 de mayo de 2014

Posta de llarg de la seu del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central. Foto: El Col·legi de Periodistes ha
estrenat nova seu a Manresa per donar cobertura a la demarcació de la Catalunya Central (Bages, Berguedà,
Solsonès, Cerdanya, Anoia i Osona) amb un acte de posta de llarg que ha aplegat a l'Auditori de la Plana de
l'Om periodistes, polítics i una bona presència de societat civil. De fet, la seu s'ha estrenat en el pis de sobre
de l'auditori de manera que quan va finalitzar l'acte, els assistents van poder fer l'estrena de les instal·lacions.
Per introduir aquesta estrena, Carles Cases Trio va oferir les seves peces amb un concert des d'una hora
abans de l'acte central, i també va interpretar una peça per donar-lo per finalitzat. El conductor del TN Migdia
de TV3, Carles Prats, va oferir una lliçó magistral sobre les institucions europees en format de pregunta
resposta, i el president de la demarcació del col·legi a la Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán, i la degana
del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, van fer els discursos més institucionals, destacant el periodisme de
proximitat. Finalment, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, també ha dirigit unes paraules als assistents.
L'acte ha finalitzat a les instal·lacions del Col·legi de Periodistes on s'ha pogut visitar l'exposició 'Suppaduppa.
Toy Photography a la xarxa'.   La presentació de la nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes es farà també a Vic i Igualada els dies 21 i 22 de maig respectivament. A Vic, l'acte es farà a les
7 del vespre a la Sala Segimon Serrallonga, al carrer de Perot Rocaguinarda 17; i a Igualada, a les 8 del
vespre al Teatre de l'Ateneu Igualadí, al carrer de Sant Pau, 9.
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Regio7
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La reivindicada "casa" dels periodistes de la Catalunya Central s'inaugura a
Manresa

Miércoles, 21 de mayo de 2014

S.PAZMANRESA La professió periodística de la Catalunya Central va inaugurar, ahir, la seva casa. Situada
a l'edifici de la sala de la Plana de l'Om (a la primera planta), un brindis "per la casa dels periodistes" entre la
degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, el president de la demarcació de la Catalunya
Central, Gonçal Mazcuñán, i l'alcalde de la capital del Bages, Valentí Junyent, va servir per escenificar que,
finalment, se saldava una reivindicació històrica: que el territori de la Catalunya Central (Anoia, Bages,
Berguedà, Cerdanya, Osona i Solsonès) tingués, com les Terres de l'Ebre, una demarcació pròpia del Col·
legi de Periodistes. I una seu, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Per personalitat, per potencial i per història,
com va remarcar Mazcuñán en la presentació inaugural.  Va ser una vesprada de felicitacions, satisfacció i
algunes demandes. La música de Carles Cases Trio va donar el tret de sortida als actes, que van tenir en el
periodista i conductor del TN Migdia de TV3, Carles Prats, el primer convidat per parlar d'Europa, a cinc dies
de les eleccions. Ho va fer a través d'un format periodístic: va respondre les preguntes que, a l'avançada,
dotze periodistes i agents culturals i socials del territori havien enregistrat i que es van projectar a l'auditori
de la Plana de l'Om davant d'un públic que omplia tres quarts de la sala: periodistes, polítics i noms del teixit
associatiu.   Prats, corresponsal a Brussel·les durant tres anys, va parlar amb convicció -i patint per si s'allargava
massa- de la importància de la legislació europea en el dia a dia dels ciutadans (la mida de les ampolles
d'aigua, per exemple); de l'auge de l'euroescepticisme i de l'extrema dreta; de la falta de discurs i credibilitat
d'Europa en política exterior; del naixement "coix" de l'euro i de la incertesa, per manca de precedents, de
l'encaix europeu d'una Catalunya independent. Tot escenari és possible: "qui és pensava a l'inici de la lliga
que la guanyaria l'Atlètic de Madrid?". En definitiva, "els periodistes som observadors, no endevins".   La
degana Neus Bonet va subratllar la importància del periodisme de "proximitat" entès, aquí i a Brussel·les, en
una única direcció: parar l'orella allà on es decideix, allà on es cou la informació; i va fer una crida a "sumar"
en un moment de crisi de la professió. Tancava l'acte abans del brindis l'alcalde Valentí Junyent, felicitant la
demarcació, la seva ubicació a Manresa i reivindicant més pes informatiu de la Catalunya Central als mitjans
nacionals. A veure si Prats l'escolta...
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Regio7
http://www.regio7.cat/cultures/2014/05/20/resolt-deficit-historic-ara-sha/268685.html?utm_source=rss
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"Resolt el dèficit històric, ara s'ha de notar l'acció conjunta dels periodistes"

Martes, 20 de mayo de 2014

| MANRESA Gonçal Mazcuñán és el pri-mer president de la demarca-ció del Col·legi de Periodistes de la
Catalunya Central. El periodista manresà ha estat fundador i director durant 24 anys del diari Regió7 i actual-
ment és president del Consell Editorial del diari. L'acompa-nyen a la junta Enric Badia, Eva Ripoll, Jesús
Sagués, Abel Gallardo i Anna Suárez.   Què significa per al territori tenir una demarcació del Col·legi de
Periodistes?  S'ha resolt un dèficit històric, perquè la Catalunya Central té una personalitat pròpia i així ens
situem al nivell de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb la demarcació s'acosten
als professionals de casa nostra, col·legiats o no, els serveis del col·legi, que són un suport en un moment en
què es pateix la crisi. S'ofereix formació, assessorament laboral, jurídic, fiscal, cobertura mèdica, borsa de
treball...  Quines característiques té el territori a nivell comunicatiu?  És un territori amb potencial. Actualment
som 130 col·legiats, però comptem que hi ha al voltant de 300 periodistes. Molts no estan col·legiats perquè
no era atractiu desplaçar-se a Barcelona per accedir als serveis. El treball en un espai concret, amb cohesió,
compartint inquietuds, s'ha de notar en una acció conjunta dels periodistes en defensa de la professió i d'una
informació fonamentada, honesta i veraç al servei del territori.  Es palpa que el periodisme està desprestigiat?
Els polítics i els periodistes són els que més es posen en dubte, tot i que no tant en els mitjans de proximitat.
La professió no passa pel seu millor moment.  A banda de servir als professionals, la demarcació també s'obrirà
a la societat?  Fem activitats obertes a tothom, com les conferències, les exposicions. Hem de convertir-nos
en dinamitzadors de la societat del territori, que rebrà l'impuls i l'energia de la demarcació.  La seu és a
Manresa, però hi haurà presentacions a altres ciutats. Es busca la descentralització?  El territori té diverses
personalitats acusades i això obliga la demarcació a tenir-ho present. S'han organitzat grups locals que recullen
el batec de la professió i en funció de la demanda es faran activitats repartides pel territori.
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Regio7
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El Col·legi de Periodistes inaugura avui la demarcació de la Catalunya Central

Martes, 20 de mayo de 2014

REDACCIÓMANRESA La recentment creada demarcació del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central
es presenta avui a Manresa, en un acte que també serà la inauguració de la seu que s'ha instal·lat a la primera
planta de l'edifici de l'auditori de la Plana de l'Om.   La presentació començarà a les 7 de la tarda amb un
concert a càrrec del sallentí Carles Cases a la Plana de l'Om. A les 8 començarà l'acte a l'interior de l'auditori,
amb intervencions de la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet; i del president de la
demarcació de la Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán. Seguidament, el periodista i conductor del TN Migdia
de TV3, Carles Prats, s'encarregarà de pronunciar una conferència sobre Què ens hi juguem, a Europa?
L'encarregat de tancar la presentació i els parlaments serà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.
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La nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de
Catalunya es presenta a Manresa

Martes, 20 de mayo de 2014

Lacte de presentació de la   nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb seu a
Manresa, es farà demà, dimarts 20 de maig, a lauditori de la Plana de  lOm.   La presentació comença a les
19h, amb un concert a càrrec del bagenc  Carles Cases a la Plana de lOm. A les 20h, començarà lacte a
lAuditori de la Plana de lOm amb intervencions del President de la  Demarcació Catalunya Central del Col·
legi de Periodistes, Gonçal  Mazcuñan i la degana del Col·legi, Neus Bonet. El periodista i conductor  del TN
migdia de TV3, Carles Prats, parlarà de la nova Europa amb la  conferència Què ens hi juguem, a Europa?.
Lencarregat de tancar  presentació i els parlaments serà lalcalde de Manresa, Valentí Junyent.   Lacte seguirà
a la primera planta de ledifici, per inaugurar el  local de la nova demarcació del Col·legi de Periodistes i on
sestrenarà  lexposició Suppaduppa. Toy Photography a la xarxa.   Fa un any que l'Assemblea del Col·legi de
Periodistes de Catalunya,  el màxim òrgan de representació col·legial, va donar el vist-i-plau a la  creació
d'una nova demarcació; la de la Catalunya Central, que  safegeix a les de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona
i les Terres de  lEbre. L'objectiu és apropar als col·legiats i col·legiades de les  comarques de lAnoia, el Bages,
el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el  Solsonès, els serveis que ofereix el Col·legi de Periodistes. Els actes
de presentació de la nova demarcació comencen a Manresa perquè és la  ciutat que acull la seu , als despatxos
de ledifici de lantiga Caixa Manresa a la Plana de lOm.   La presentació també es farà a Vic i Igualada   La
presentació de la nova demarcació Catalunya Central del Col·legi  de Periodistes es farà a Vic i Igualada els
dies 21 i 22 de maig  respectivament. Amb la participació de la de degana, Neus Bonet, i el  president de la
demarcació, Gonçal Mazcuñán, leix dels tres actes serà  la conferència a càrrec de Carles Prats Què ens hi
juguem, a Europa?   A Vic, lacte es farà a les 7 del vespre a la Sala Segimon  Serrallonga, al carrer de Perot
Rocaguinarda 17; i a Igualada, a les 8  del vespre al Teatre de lAteneu Igualadí, al carrer de Sant Pau, 9.
Lliurement del 2n Premi Josep Maria Planes   Divendres, 30 de maig, a les 8 del vespre, es farà lacte de
lliurament del 2n Premi Josep Maria Planes dinvestigació periodística,  convocat per la Fundació Independència
i Progrés (FIP). La celebració es  farà a la sala dactes del Centre Cultural del Casino, passeig de Pere  III,
27.   El Premi Josep Maria Planes vol homenatjar el destacat periodista  manresà del primer terç del segle
XX, assassinat als 29 anys per un  escamot de la FAI.
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La nova demarcació del Col·legi de Periodistes es presenta dimarts

Lunes, 19 de mayo de 2014

L'acte de presentació de la nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb seu a Manresa,
es farà aquest dimarts 20 de maig, a l'auditori de la Plana de l'Om.    La presentació comença a les 19h, amb
un concert a càrrec del bagenc Carles Cases a la Plana de l'Om. A les 20h, començarà l'acte a l'Auditori de
la Plana de l'Om amb intervencions del President de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes, Gonçal Mazcuñan i la degana del Col·legi, Neus Bonet. El periodista i conductor del TN migdia
de TV3, Carles Prats, parlarà de la nova Europa amb la conferència "Què ens hi juguem, a Europa?".
L'encarregat de tancar presentació i els parlaments serà l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.    L'acte seguirà
a la primera planta de l'edifici, per inaugurar el local de la nova demarcació del Col·legi de Periodistes i on
s'estrenarà l'exposició "Suppaduppa. Toy Photography a la xarxa".    Fa un any que l'Assemblea del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, el màxim òrgan de representació col·legial, va donar el vist-i-plau a la creació
d'una nova demarcació; la de la Catalunya Central, que s'afegeix a les de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona
i les Terres de l'Ebre. L'objectiu és apropar als col·legiats i col·legiades de les comarques de l'Anoia, el Bages,
el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès, els serveis que ofereix el Col·legi de Periodistes. Els actes
de presentació de la nova demarcació comencen a Manresa perquè és la ciutat que acull la seu, als despatxos
de l'edifici de l'antiga Caixa Manresa a la Plana de l'Om.     La presentació també es farà a Vic i Igualada    La
presentació de la nova demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes es farà a Vic i Igualada els
dies 21 i 22 de maig respectivament. Amb la participació de la de degana, Neus Bonet, i el president de la
demarcació, Gonçal Mazcuñán, l'eix dels tres actes serà la conferència a càrrec de Carles Prats "Què ens hi
juguem, a Europa?"    A Vic, l'acte es farà a les 7 del vespre a la Sala Segimon Serrallonga, al carrer de Perot
Rocaguinarda 17; i a Igualada, a les 8 del vespre al Teatre de l'Ateneu Igualadí, al carrer de Sant Pau, 9.
Lliurament del 2n Premi Josep Maria Planes    Divendres, 30 de maig, a les 8 del vespre, es farà l'acte de
lliurament del 2n Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística, convocat per la Fundació Independència
i Progrés (FIP). La celebració es farà a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino, passeig de Pere III, 27.
El Premi Josep Maria Planes vol homenatjar el destacat periodista manresà del primer terç del segle XX,
assassinat als 29 anys per un escamot de la FAI.
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El Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central es presenta a Vic

Domingo, 18 de mayo de 2014

La es presentarà a Manresa, Igualada i Vic. Una xerrada sobre la nova Europa que ens arriba després del 25
de maig, a càrrec del periodista i presentador del TN Migdia de TV3 Carles Prats, serà l'eix de la presentació
a cadascuna de les ciutats. En els actes hi participarà la degana, Neus Bonet, i el president de la demarcació,
Gonçal Mazcuñán.  A Vic, la presentació tindrà lloc el proper dimecres, 21 de maig, i es farà a la Sala Segimon
Serrallonga, al carrer de Perot Rocaguinarda, 17. Lacte començarà a les set de la tarda.  Ara fa pràcticament
un any que l'Assemblea del Col·legi de Peridistes de Catalunya, el màxim òrgan de representació col·legial,
va donar el seu vist-i-plau a la creació d'una nova demarcació, la de Catalunya Central. L'objectiu és apropar
als col·legiats de les comarques de lAnoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès els serveis
que ofereix el . La seva seu, com també van demanar a la junta els inscrits en aquestes comarques, s'ubicarà
a Manresa en els despatxos de l'edifici de l'antiga Caixa Manresa, a la Plana de l'Om.
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La nova demarcació del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central es
presenta a Igualada, Manresa i Vic

Jueves, 15 de mayo de 2014

Ara fa pràcticament un any que l'Assemblea del Col·legi de Peridistes de Catalunya, el màxim òrgan de
representació col·legial, va donar el seu vist-i-plau a la creació d'una nova demarcació, la de Catalunya Central.
L'objectiu és apropar als col·legiats i col·legiades de les comarques de lAnoia, el Bages, el Berguedà, la
Cerdanya, Osona i el Solsonès els serveis que ofereix el Col·legi de Periodistes. Aquesta iniciativa del Col·
legi de Periodistes de Catalunya coincidia amb l'interès associatiu que el col·lectiu de periodistes havia mostrat
per àmbits territorials o per sectors. I ara s'han donat les circumstàncies idònies per tirar-ho endavant.   La
seva seu, com també van demanar a la junta els inscrits en aquestes comarques, s'ubicarà a Manresa en els
despatxos de l'edifici de l'antiga Caixa Manresa, a la Plana de l'Om. I precisament en aquesta seu començaran
els actes que hi ha previstos per a la seva inauguració. Uns actes que també s'aproparan a Vic i a Igualada.
Els actes, per ciutats    IGUALADA    Dijous, 22 de maig    20 h: Conferència: Què ens hi juguem, a Europa?
a càrrec de Carles Prats, periodista, conductor del TN migdia de TV3.    Teatre de l'Ateneu Igualadí, carrer de
Sant Pau, 9    Cicle de conferències El Periodisme, avui    Dijous, 15 de maig    20 h: Presentació del llibre
Vint i Ramon Barnils i projecció de Barnils tal com raja, amb la presència d'Òscar López, director de l' infoanoia.
cat , Ton Barnils, editor d'Edicions Dau, i Laia Soldevila, codirectora del documental.    Sala de socis de l'Ateneu
Igualadí, carrer de Sant Pau, 9    Dilluns, 26 de maig    20 h: Debat Present i futur dels mitjans de proximitat,
amb representants de Canal Taronja, anoiadiari.cat , infoanoia.cat , La Veu de l'Anoia, Ràdio Igualada, lEnllaç,
Regió7 i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.    Bar LAcústic, carrer de
Sant Pau, 7    MANRESA    Dimarts, 20 de maig    19 h: Concert a càrrec de Carles Cases Trio.    Plana de
lOm    20 h: Conferència: Què ens hi juguem, a Europa? a càrrec de Carles Prats, periodista, conductor del
TN migdia de TV3.    Auditori Plana de lOm, Plana de lOm, 5    21 h: Inauguració del local de la Demarcació
i estrena de lexposició Suppaduppa. Toy Photography a la xarxa.    Plana de lOm, 5-6, 1a planta    Divendres,
30 de maig    20 h: Lliurament del 2n Premi Josep Maria Planes dinvestigació periodística, convocat per la
Fundació Independència i Progrés (FIP).    Sala dactes del Centre Cultural del Casino, passeig de Pere III,
27     VIC    Dimecres, 21 de maig    19 h: Conferència: Què ens hi juguem, a Europa? a càrrec de Carles
Prats, periodista, conductor del TN migdia de TV3.    Sala Segimon Serrallonga, carrer de Perot Rocaguinarda,
17     
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La demarcació del Col·legi de Periodistes s'estrena amb música i una xerrada
sobre Europa

Jueves, 15 de mayo de 2014

REDACCIÓ Una xerrada sobre la nova Europa que ens arriba després del 25 de maig, a càrrec del periodista
i presentador del TN Migdia de TV3 Carles Prats, serà l'eix de la presentació a cadascuna de les ciutats. En
els actes hi participarà la degana, Neus Bonet, i el president de la demarcació, Gonçal Mazcuñán   Els actes
per ciutats:   MANRESA   Dimarts, 20 de maig   19 h : Concert a càrrec de Carles Cases Trio (Plana de lOm)
20 h : Conferència: "Què ens hi juguem, a Europa?" a càrrec de Carles Prats, periodista, conductor del TN
migdia de TV3 (Auditori Plana de lOm, Plana de lOm, 5)   21 h : Inauguració del local de la Demarcació i
estrena de lexposició "Suppaduppa. Toy Photography a la xarxa" (Plana de lOm, 5-6, 1a planta)   Divendres,
30 de maig   20 h : Lliurament del 2n Premi Josep Maria Planes dinvestigació periodística, convocat per la
Fundació Independència i Progrés (FIP) (Sala dactes del Centre Cultural del Casino, passeig de Pere III, 27)
VIC   Dimecres, 21 de maig   19 h : Conferència: "Què ens hi juguem, a Europa?" a càrrec de Carles Prats,
periodista, conductor del TN migdia de TV3 (Sala Segimon Serrallonga, carrer de Perot Rocaguinarda, 17)
IGUALADA   Dijous, 22 de maig   20 h : Conferència: "Què ens hi juguem, a Europa?" a càrrec de Carles
Prats, periodista, conductor del TN migdia de TV3 i Cicle de conferències "El Periodisme, avui"(Teatre de
l'Ateneu Igualadí, carrer de Sant Pau, 9)   Dijous, 15 de maig   20 h : Presentació del llibre Vint i Ramon Barnils
i projecció de Barnils tal com raja, amb la presència d'Òscar López, director de l'infoanoia.cat, Ton Barnils,
editor d'Edicions Dau, i Laia Soldevila, codirectora del documental (Sala de socis de l'Ateneu Igualadí, carrer
de Sant Pau, 9)   Dilluns, 26 de maig   20 h : Debat "Present i futur dels mitjans de proximitat", amb representants
de Canal Taronja, anoiadiari.cat, infoanoia.cat, La Veu de l'Anoia, Ràdio Igualada, lEnllaç, Regió7 i la
Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya (Bar LAcústic, carrer de Sant Pau, 7)
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La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central instal·la la
seva seu a la Plana de l'Om

Martes, 13 de mayo de 2014

L Ajuntament de Manresa i el Col·legi de Periodistes de Catalunya signen un contracte de lloguer d un espai
d oficines situades a la planta primera de l edifici situat a la Plana de l Om, 5.
De: Redacció
L Ajuntament de Manresa i la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
han signat el contracte de lloguer d un espai d oficines situat a la planta de primera de l edifici situat a la Plana
de l Om, 5, perquè aquest sigui la seu d aquesta demarcació creada recentment.

La signatura de contracte el van fer ahir l alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el gerent del Col·legi de
Periodistes, Xavier Fuertes, i amb la presència també pel president de la demarcació a la Catalunya Central,
Gonçal Mazcuñán. Van assistir-hi també el regidors d'Hisenda i Governació, Josep Maria Sala; i el regidor de
Cultura, Joan Calmet.

L Ajuntament de Manresa manifesta en aquest contracte que valora la importància de la demarcació de la
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i que aquesta tingui la seva seu a la ciutat i per
això es mostra favorable a facilitar el desenvolupament de les seves activitats en aquest espai de la Plana de
l Om.

El contracte de lloguer té una vigència fins el 31 de desembre de 2015. Un cop finalitzat aquest termini inicial,
el contracte podrà ser prorrogat de forma expressa, per acord d ambdues parts, sempre i quan l Ajuntament
de Manresa mantingui la cessió d ús dels esp ais que són propietat de la Fundació Catalunya   La Pedrera.

La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, que agrupa les comarques de l  Anoia, el
Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès, tindrà així a la seva disposició una superfície de 337
m2 per al desenvolupament de les seves activitats. Aquesta nova demarcació ha nascut amb la voluntat
d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als que estan col·legiats com a la resta, i té la
intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació per poder millorar en l'exercici de la seva feina.
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La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central instal·la la
seva seu a la Plana de l'Om

Sábado, 10 de mayo de 2014

LAjuntament de Manresa i la demarcació de la Catalunya Central del  Col·legi de Periodistes de Catalunya
han signat el contracte de lloguer  dun espai doficines situat a la planta de primera de ledifici situat a  la Plana
de lOm, 5, perquè aquest sigui la seu daquesta demarcació  creada recentment.   La signatura de contracte
el van fer ahir  lalcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el gerent del Col·legi de  Periodistes, Xavier Fuertes,
i amb la presència també pel president de la demarcació a la Catalunya  Central, Gonçal Mazcuñán. Van
assistir-hi també el regidors d'Hisenda i  Governació, Josep Maria Sala; i el regidor de Cultura, Joan Calmet.
LAjuntament  de Manresa manifesta en aquest contracte que valora la importància de  la demarcació de la
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de  Catalunya i que aquesta tingui la seva seu a la ciutat i per
això es  mostra favorable a facilitar el desenvolupament de les seves activitats  en aquest espai de la Plana
de lOm.   El contracte de lloguer té  una vigència fins el 31 de desembre de 2015. Un cop finalitzat aquest
termini inicial, el contracte podrà ser prorrogat de forma expressa, per  acord dambdues parts, sempre i quan
lAjuntament de Manresa mantingui  la cessió dús dels esp  ais que són propietat de la Fundació Catalunya
La Pedrera.   La  demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, que  agrupa les comarques
de l Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya,  Osona i el Solsonès, tindrà així a la seva disposició una
superfície de  337 m2 per al desenvolupament de les seves activitats. Aquesta nova  demarcació ha nascut
amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves  activitats als periodistes, tant als que estan col·legiats com
a la  resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la  informació per poder millorar en l'exercici
de la seva feina.
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El Col·legi de Periodistes s'instal·la a la Plana de l'Om

Viernes,  9 de mayo de 2014

L'Ajuntament de Manresa i la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
han signat el contracte de lloguer d'un espai d'oficines situat a la planta de primera de l'edifici situat a la Plana
de l'Om, 5, perquè aquest sigui la seu d'aquesta demarcació creada recentment.    La signatura de contracte
el van fer ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el gerent del Col·legi de Periodistes, Xavier Fuertes, i
amb la presència també pel president de la demarcació a la Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán. Van assistir-
hi també el regidors d'Hisenda i Governació, Josep Maria Sala; i el regidor de Cultura, Joan Calmet.
L'Ajuntament de Manresa manifesta en aquest contracte que valora la importància de la demarcació de la
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i que aquesta tingui la seva seu a la ciutat i per
això es mostra favorable a facilitar el desenvolupament de les seves activitats en aquest espai de la Plana de
l'Om.    El contracte de lloguer té una vigència fins el 31 de desembre de 2015. Un cop finalitzat aquest termini
inicial, el contracte podrà ser prorrogat de forma expressa, per acord d'ambdues parts, sempre i quan
l'Ajuntament de Manresa mantingui la cessió d'ús dels esp ais que són propietat de la Fundació Catalunya
La Pedrera.    La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, que agrupa les comarques
de l' Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, Osona i el Solsonès, tindrà així a la seva disposició una
superfície de 337 m2 per al desenvolupament de les seves activitats. Aquesta nova demarcació ha nascut
amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als que estan col·legiats com a
la resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació per poder millorar en l'exercici
de la seva feina.
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Gonçal Mazcuñán, primer president del Col·legi de Periodistes a la Catalunya
Central

Sábado,  8 de marzo de 2014

Gonçal Mazcuñán i Boix és el primer president del la recentment creada demarcació del . El veterà professional
manresà, fundador i director durant tres dècades del diari Regió7 i actualment president del Consell Editorial
daquesta mateix rotatiu, estarà acompanyat en aquesta etapa per Enric Badia (vicepresident), Eva Ripoll
(secretària), Jesús Sagués (tresorer), Abel Gallardo i Anna Suárez (vocals). La candidatura de Mazcuñán ha
estat lúnica que sha presentat. La demarcació del tindrà la seva seu a la Plana de l'Om de Manresa. En
aquesta primera etapa, la junta compta amb periodistes del Bages, l'Anoia i el Berguedà en la seva junta,
amb la voluntat de poder incorporar en un futur representants d'Osona, una circumstància que no ha estat
possible en aquest moment.  La nova demarcació neix amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats
als periodistes, tant als que estan col·legiats com a la resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals
de la informació per poder millorar en l'exercici de la seva feina. Té la pretensió de ser un col·lectiu obert a
tots els periodistes i a totes les persones que es relacionen amb el fet informatiu. És per això que la demarcació
neix amb un ampli col·lectiu de suport a la candidatura, amb grups de treball definits a Manresa i a Igualada.
Entre aquest grup hi ha periodistes com Joan Piqué, Aurora Rodríguez i Anna Vilajosana, a Manresa, i Jordi
Puiggròs, Mireia Rubio, Montse Martí, Jordi Cuadras, Albert Rossell i Mar Martí, a Igualada.  En les properes
setmanes siniciaran els treballs per a l'habilitació del nou espai de trobada dels periodistes a la Plana de l'Om
de Manresa (antiga seu de la Fundació Caixa Manresa) per dur-hi terme l'activitat pròpia del col·legi, les
tasques administratives però també cursos de formació, exposicions, xerrades... Pel que fa al de Catalunya,
la degana serà la periodista de Catalunya Ràdio Neus Bonet, que encapçalava una candidatura amb Marc
Vidal, Josep Maria Martí (degà en aquest últim mandat), Teresa Turiera, Jordi Navarro, Núria de José, Ramon
Besa, Jordi Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats, Ismael Nafria, Mònica López, Alicia Oliver, Gemma Torrents,
Francesc Canosa i Laia Forés.
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Mazcuñán, primer president dels Periodistes de la Catalunya Central

Viernes,  7 de marzo de 2014

Gonçal Mazcuñán i Boix és el primer president del la recentment creada demarcació del Col·legi de Periodistes
de la Catalunya Central. El veterà periodista manresà, fundador i director durant tres dècades del diari Regió7
i actualment president del Consell Editorial d'aquesta mateix diari, estarà acompanyat en aquesta etapa per
Enric Badia (vicepresident), Eva Ripoll (secretària), Jesús Sagués (tresorer), Abel Gallardo i Anna Suárez
(vocals). La candidatura de Mazcuñán ha estat l'única que s'ha presentat.    Pel que fa al Col·legi de Periodistes
de Catalunya, la degana serà la periodista de Catalunya Ràdio Neus Bonet, que encapçalava una candidatura
amb Marc Vidal, Josep Maria Martí (degà en aquest últim mandat), Teresa Turiera, Jordi Navarro, Núria de
José, Ramon Besa, Jordi Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats, Ismael Nafria, Mònica López, Alicia Oliver, Gemma
Torrents, Francesc Canosa i Laia Forés.    La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central
tindrà la seva seu a la Plana de l'Om de Manresa. En aquesta primera etapa, la junta compta amb periodistes
de Bages, Anoia i Berguedà en la seva junta, amb la voluntat de poder incorporar en un futur representants
d'Osona, una circumstància que no ha estat possible en aquest moment.    La nova demarcació neix amb la
voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als que estan col·legiats com a la resta,
i té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació per poder millorar en l'exercici de la seva
feina. Té la pretensió, també, de ser un col·lectiu obert a tots els periodistes i a totes les persones que es
relacionen amb el fet informatiu. És per això que la demarcació neix amb un ampli col·lectiu de suport a la
candidatura, amb grups de treball definits a Manresa i a Igualada. Entre aquest grup hi ha periodistes com
Joan Piqué, Aurora Rodríguez i Anna Vilajosana, a Manresa, i Jordi Puiggròs, Mireia Rubio, Montse Martí,
Jordi Cuadras, Albert Rossell i Mar Martí, a Igualada.    En les properes setmanes s'iniciaran els treballs per
a l'habilitació del nou espai de trobada dels periodistes a la Plana de l'Om de Manresa (antiga seu de la
Fundació Caixa Manresa) per poder començar a dur-hi a terme l'activitat pròpia del col·legi, les tasques
administratives però també cursos de formació, exposicions, xerrades... Alhora, aquest ha de ser un espai
obert a l'ús que en puguin fer altres associacions, entitats o institucions de la ciutat.
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Gonçal Mazcuñán, primer president del Col·legi de Periodistes de la Catalunya
Central

Viernes,  7 de marzo de 2014

Gonçal Mazcuñán i Boix és el primer president del la recentment creada demarcació del . El veterà periodista
manresà, fundador i director durant tres dècades del diari Regió7 i actualment president del Consell Editorial
daquesta mateix diari, estarà acompanyat en aquesta etapa per Enric Badia (vicepresident), Eva Ripoll
(secretària), Jesús Sagués (tresorer), Abel Gallardo i Anna Suárez (vocals). La candidatura de Mazcuñán ha
estat lúnica que sha presentat. Pel que fa al de Catalunya, la degana serà la periodista de Catalunya Ràdio
Neus Bonet, que encapçalava una candidatura amb Marc Vidal, Josep Maria Martí (degà en aquest últim
mandat), Teresa Turiera, Jordi Navarro, Núria de José, Ramon Besa, Jordi Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats,
Ismael Nafria, Mònica López, Alicia Oliver, Gemma Torrents, Francesc Canosa i Laia Forés. La demarcació
del a la Catalunya Central tindrà la seva seu a la Plana de l'Om de Manresa. En aquesta primera etapa, la
junta compta amb periodistes de Bages, Anoia i Berguedà en la seva junta, amb la voluntat de poder incorporar
en un futur representants d'Osona, una circumstància que no ha estat possible en aquest moment.  La nova
demarcació neix amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als que estan
col·legiats com a la resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació per poder
millorar en l'exercici de la seva feina. Té la pretensió, també, de ser un col·lectiu obert a tots els periodistes i
a totes les persones que es relacionen amb el fet informatiu. És per això que la demarcació neix amb un ampli
col·lectiu de suport a la candidatura, amb grups de treball definits a Manresa i a Igualada. Entre aquest grup
hi ha periodistes com Joan Piqué, Aurora Rodríguez i Anna Vilajosana, a Manresa, i Jordi Puiggròs, Mireia
Rubio, Montse Martí, Jordi Cuadras, Albert Rossell i Mar Martí, a Igualada.  En les properes setmanes siniciaran
els treballs per a l'habilitació del nou espai de trobada dels periodistes a la Plana de l'Om de Manresa (antiga
seu de la Fundació Caixa Manresa) per poder començar a dur-hi a terme l'activitat pròpia del col·legi, les
tasques administratives però també cursos de formació, exposicions, xerrades... Alhora, aquest ha de ser un
espai obert a l'ús que en puguin fer altres associacions, entitats o institucions de la ciutat.
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Gonçal Mazcuñán serà el primer president dels periodistes de la demarcació
Catalunya Central

Miércoles,  5 de marzo de 2014

Gonçal Mazcuñán i Boix és el primer president de la recentment creada Demarcació del Col·legi de Periodistes
de la Catalunya Central. El periodista manresà, que va ser un dels fundadors de Regió7, director d'aquest
diari durant tres dècades  i que actualment és president del seu Consell Editorial, estarà acompanyat en
aquesta etapa per Enric Badia, cap d'Àrea de Societat de Regió7 (vicepresident), Eva Ripoll (secretària),
Jesús Sagués (tresorer), Abel Gallardo i Anna Suárez (vocals). La Junta Electoral Central que vetllava pel
procés electoral de la institució col·legial ja ha verificat aquesta candidatura i les de la resta de demarcacions
i la junta general.   Com que en tots els casos les candidatures han estat úniques i no hi ha hagut problemes
ni amb els avals ni amb la composició de llistes, la Junta Electoral Central les ha aprovat  i no caldrà fer
votacions. El proper 18 de març es procedirà a la  renovació de càrrecs.  En l'àmbit de Catalunya, la degana
serà la periodista de Catalunya Ràdio Neus Bonet, que encapçalava una candidatura amb Marc Vidal, Josep
Maria Martí (degà en aquest últim mandat), Teresa Turiera, Jordi Navarro, Núria de José, Ramon Besa, Jordi
Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats, Ismael Nafria, Mònica López, Alícia Oliver, Gemma Torrents, Francesc
Canosa i Laia Forés.  La demarcació del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central tindrà la seu a la Plana
de l'Om de Manresa. En aquesta primera etapa, la junta aplega periodistes del Bages, l'Anoia i el Berguedà,
amb la voluntat de poder incorporar en el futur representants d'Osona, una circumstància que no ha estat
possible en aquest moment. La nova demarcació neix amb l'objectiu d'apropar el col·legi i les seves activitats
als periodistes, tant als que estan col·legiats com a la resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals
de la informació per poder millorar en l'exercici de la seva feina.  La demarcació neix amb un ampli col·lectiu
de suport a la candidatura, amb grups de treball definits a Manresa i a Igualada. Entre aquest grup hi ha
periodistes com Joan Piqué, Eduard Font, Aurora Rodríguez i Anna Vilajosana, a Manresa, i Jordi Puiggròs,
Mireia Rubio, Montse Martí, Jordi Cuadras, Albert Rossell i Mar Martí, a Igualada. Són una representació de
les diferents feines periodístiques que hi ha en el territori del Bages, el Berguedà, el Solsonès,l' Anoia, Osona
i la Cerdanya, l'àmbit de la demarcació.  En les properes setmanes s'iniciaran els treballs per a l'habilitació
del nou espai de trobada a la Plana de l'Om de Manresa.
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Gonçal Mazcuñán, primer president de la Demarcació del Col·legi de
Periodistes de la Catalunya Central

Martes,  4 de marzo de 2014

La Junta Electoral Central ha verificat avui aquesta i la resta de candidatures per a la renovació dels càrrecs
del col·legi, tant a nivell general, com a nivell de demarcacions. Com que en tots els casos les candidatures
han estat úniques, amb la verificació de la Junta Electoral Central n'hi ha prou per aprovar-les i no caldrà fer
votacions.   A nivell de Catalunya, la degana serà la periodista de Catalunya Ràdio Neus Bonet, que encapçalava
una candidatura amb Marc Vidal, Josep Maria Martí (degà en aquest últim mandat), Teresa Turiera, Jordi
Navarro, Núria de José, Ramon Besa, Jordi Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats, Ismael Nafria, Mònica López,
Alicia Oliver, Gemma Torrents, Francesc Canosa i Laia Forés.   La demarcació del Col·legi de Periodistes a
la Catalunya Central tindrà la seva seu a la Plana de l'Om de Manresa. En aquesta primera etapa, la junta
compta amb periodistes del Bages, l'Anoia i el Berguedà en la seva junta, amb la voluntat de poder incorporar
en un futur representants d'Osona, una circumstància que no ha estat possible en aquest moment.   La nova
demarcació neix amb la voluntat d'apropar el Col·legi i les seves activitats als periodistes, tant als que estan
col·legiats com a la resta, i té la intenció d'aportar eines útils als professionals de la informació per poder
millorar en l'exercici de la seva feina. Té la pretensió, també, de ser un col·lectiu obert a tots els periodistes i
a totes les persones que es relacionen amb el fet informatiu.   És per això que la demarcació neix amb un
ampli col·lectiu de suport a la candidatura, amb grups de treball definits a Manresa i a Igualada. Entre aquest
grup hi ha periodistes com Joan Piqué, Aurora Rodríguez i Anna Vilajosana, a Manresa, i Jordi Puiggròs,
Mireia Rubio, Montse Martí, Jordi Cuadras, Albert Rossell i Mar Martí, a Igualada.   En les properes setmanes
siniciaran els treballs per a l'habilitació del nou espai de trobada dels periodistes a la Plana de l'Om de Manresa
(antiga seu de la Fundació Caixa Manresa) per poder començar a dur-hi a terme l'activitat pròpia del col·legi,
les tasques administratives però també cursos de formació, exposicions, xerrades... Alhora, aquest ha de ser
un espai obert a l'ús que en puguin fer altres associacions, entitats o institucions de la ciutat.   Neus Bonet
serà la nova Degana del Col·legi de Periodistes  La periodista Neus Bonet serà la nova Degana del Col·legi
de Periodistes de Catalunya en substitució de Josep Maria Martí, qui ha ocupat aquest càrrec en els darrers
quatre anys. Bonet, editora i presentadora de lInformatiu Migdia de Catalunya Ràdio, i fins ara vicedegana de
la institució, ha encapçalat la candidatura Més periodisme , formada per Marc Vidal, Josep Maria Martí, Teresa
Turiera, Jordi Navarro, Núria de José, Ramon Besa, Jordi Basté, Sílvia Cobo, Carles Prats, Ismael Nafria,
Mònica López, Alicia Oliver, Gemma Torrents, Francesc Canosa i Laia Forés.   Aquesta junta es complementarà
amb les candiatures presentades a les diferents demarcacions i que estan encapçalades per Sara Sans a
Tarragona, Joan Ventura a Girona, Sílvia Tejedor a les Terres de l'Ebre, Rafael Gimena a Lleida i Gonçal
Mazcuñan que serà el President de la recentment creada demarcació de la Catalunya Central.   Com determinen
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els Estatuts del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en tractar-se de candidatures úniques, aquestes han
quedat automàticament proclamades després que la Junta Electoral Central les hagi certificat validant els
avals i els suports necessaris per a presentar-se. El traspàs de poders i de càrrecs entre lactual Junta i la
nova Junta de Govern serà el pròxim 18 de març.
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