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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 el 4 d’abril de 2013, amb l’assistència d’una desena de col·legiats. La 
Junta de Girona va lamentar la poca participació i el desinterès dels membres del Col·legi, 
especialment en uns moments tan complicats per a la professió. 
  

• Premis Carles Rahola de Comunicació Local  
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc l’11 de març a l’Auditori Palau 
de Congressos de Girona. En la quarta edició, tant el nombre de participants (109 autors) com 
de treballs (115) van augmentar molt respecte l’anterior (54 i 93, respectivament). 
El programa especial sobre els incendis de l’Empordà emès a Ràdio Girona-Cadena SER va 
aconseguir el Premi Miquel Diumé al millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio. El premi al 
millor treball informatiu o divulgatiu en TV va ser per a Ivie Okundaye, una dona de carretera, 
de Marc Faro i Anna Teixidor, emès al programa 30 minuts de TV3. L’entrevista Cara a cara 

amb l’assassí en sèrie, de Tura Soler, publicada a El Punt Avui, va ser considerada el millor 
treball informatiu o divulgatiu en premsa. En la categoria de millor fotografia publicada, el 
treball guanyador va ser la sèrie de Joan Castro publicada a El Periódico “Gràcies, Josep”. El 
bloc “Els Bastards”, de Jordi Taulats, Jordi Camps i Marc Bataller va fer-se amb el Carles 
Rahola en la categoria de millor informació digital; mentre que en la categoria de millor 
projecte sobre comunicació el jurat va premiar el treball Tom Sharpe, un escriptor a la Costa 

Brava, presentat per Marc Faro, Miquel Àngel Navajas i Anna Teixidor. Finalment, el premi a 
la millor iniciativa de comunicació institucional es va concedir ex aequo a la revista Engega, del 
Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, i l’aplicació “Girona In, la ciutat a la 
butxaca”, de l’Ajuntament de Girona.  
  

• Setmana dels Rahola 
En aquesta edició, a més, la Diputació de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes van voler donar més visibilitat als Premis de Comunicació Local Carles Rahola i van 
instaurar la Setmana dels Rahola, que es va inaugurar el 27 de febrer amb la tertúlia “El 
periodisme en temps de canvi”, que va comptar amb l’exdirector d’El Periódico i escriptor 
Rafel Nadal; el periodista especialitzat en informació internacional Martí Anglada; i el 
vicedirector del diari El Punt Avui, Carles Ribera. L’acte va tenir lloc a l’auditori Josep Viader 
de la Casa de Cultura de Girona, i el va presentar el periodista Jordi Grau, vicepresident de la 
Junta de Girona del Col·legi de Periodistes.  
El 5 de març va tenir lloc la taula rodona “Carles Rahola: periodisme i periodistes”, en la qual 
tres destacats gironins van parlar de les seves vivències en el món periodístic: Ramon Rovira, 
excorresponsal de TV3 a Washington i actual Director de Comunicació i Relacions 
Institucionals del Banc Sabadell; Lluís Falgàs, periodista especialitzat en la crònica política, 
director i presentador del programa Aquí parlem de TVE; i Jordi Bosch, exsecretari general de 
TVE i president d’Endemol España. El degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep 
Maria Martí, va fer-ne la presentació.  
Coincidint amb l’objectiu de potenciar els Premis Rahola més enllà de l’acte de lliurament dels 
guardons, aquest any per primer cop hi ha col·laborat activament l’Escola Universitària ERAM 
a través del màster de Fotografia i de l’assignatura de fotoperiodisme. Aquest acord es va 
traduir en l’exposició “Testimoni fotogràfic. Un reportatge del present gironí”, integrada pels 
projectes de dos alumnes del màster de Fotografia: “Límits”, d’Àlex Salcedo, i “Noves 
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pastures”, de Martí Albesa, que es va poder veure del 8 al 22 de març a la sala d’exposicions de 
la Casa de Cultura de Girona. 
A banda, alguns alumnes de fotoperiodisme de l’ERAM van  col·laborar amb els Premis de 
Comunicació Local Carles Rahola realitzant un reportatge fotogràfic de tots els actes d’aquest 
any. La intenció és poder organitzar amb aquest material una exposició en el marc  de la propera 
edició dels guardons. 
 

• Mosques de la Informació 
L’alcalde Salt, Jaume Torramadé, i el seu equip de Govern; i Bitò Produccions van rebre el 14 
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 a la seu de Girona del Museu 
d’Arqueologia de Catalunya (monestir de Sant Pere de Galligants), també es va lliurar la Mosca 
de Sant Narcís a tots els restaurants de les comarques distingits amb estrelles Michelin. La 
Mosca del Col·legi va homenatjar en aquesta ocasió la professió periodística en general.  
Jaume Torramadé va guanyar la Mosca Borda amb el 34,7% dels vots (Pia Bosch va tenir el 
28,1% dels vots; Aleix Clarió, el 20,7%; i l’Àrea de Comunicació dels Mossos d’Esquadra es va 
quedar amb el 16,5% restant). La Mosca Grossa va ser per a Bitò Produccions, amb el 39% dels 
vots rebuts. Els altres tres finalistes van ser Enric Cano, amb el 28% dels vots, Joan Alcalà, un 
altre 21%, i LuxMedia (12%).  
En aquesta edició, les Mosques –que celebravens els 25 anys- van ser obra de l’artista Xavier 
Raventós. 
 

• Sopars Off the Record 
El portaveu del PPC al Parlament de Catalunya, president provincial del PPC a Girona i 
Vicesecretari d'Acció Política i Econòmica del PPC, Enric Millo, va ser el protagonista d’un 
sopar “Off the record” el 29 d’abril. Una quinzena de periodistes van sopar amb Millo en un 
ambient distès i van tractar temes d'actualitat tant a nivell gironí com català, van parlar també de 
les relacions entre Catalunya i Espanya, de la flexibilització del dèficit o de la trama 
d'espionatge que s'investiga a Catalunya. També es va comentar la substitució del Subdelegat 
del Govern a Girona i, fins i tot, la donació de ronyó de Millo a la seva dona. El portaveu del 
PPC al Parlament va relatar algunes anècdotes i va regalar als periodistes un punt de llibre del 
Parlament de Catalunya. 
 

• Revisió del protocol amb Interior 
A finals de juliol va tenir lloc una reunió a la que van assistir el director dels Serveis Territorials 
d’Interior, Albert Ballesta; el cap de la Regió d’Emergències de Girona, Enric Cano; el 
comissari Joaquim Belenguer; Manel Doñate, del departament de premsa de la Generalitat a 
Girona; la vocal de la Junta del CPC-Girona Laura Fanals; i representants de diversos mitjans 
gironins.  A la reunió es va parlar del funcionament i millores possibles en el protocol signat al 
2012 pel director dels Serveis Territorials d’Interior, Albert Ballesta, i el president del CPC a 
Girona, Narcís Genís, per facilitar la feina dels mitjans de comunicació en cas que es produeixi 
un incendi forestal.  
 
 

• Actuacions diverses 
La Junta de Girona es va implicar en el “cas GironaNotícies” arran de les queixes rebudes per 
diversos mitjans de comunicació que es van dirigir a la Demarcació de Girona del Col·legi per 
denunciar pràctiques poc ètiques d’aquest mitjà digital. Després de contactar amb el director 
d’aquest mitjà per intentar reconduir la situació, la Junta va decidir derivar el cas a la Fundació 
Consell de la Informació de Catalunya,que va emetre la seva resolució al juliol.  
Igualment, es van enviar cartes al conseller de Justícia Germà Gordó, a la directora dels SSTT 
de Justícia de Girona, Isabel Ruiz, i al president de l’Audiència Provincial de Girona, Fernando 
Lacaba, lamentant les dificultats tècniques i de funcionament intern que pateixen els mitjans a 
l’hora de cobrir els judicis al nou Palau de Justícia de Girona.  
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En aquest 2013 també s’han realitzat diverses accions solidàries, com una important aportació 
de productes al Banc d’Aliments, la participació en la campanya “La fam no fa vacances” o el 
lliurament a l’entitat Confiança Solidària d’aliments recollits a la seu del CPC Girona. 
La Demarcació de Girona s’ha afegit també a la Taula Ciutadana pel Dret a Decidir, ha signat 
un conveni amb OMedicus amb avantatges per als col·legiats, ha recollit el Premi Dani 
Montesinos de periodisme esportiu que lliura el MIC (Mediterranian International Cup) i ha 
lliurat diplomes de “bons periodistes” als nois i noies amb diversitat funcional del taller de ràdio 
“El cigne rostit”, de la Residència Can Font-Fundació Astres. 
Cal remarcar també que s’han realitzat vuit xerrades a diversos centres educatius dins la 
campanya “La premsa als instituts”. 
 
 

Els serveis col·legials 
   
   a. Exposicions 
Núria Pompeia. Sola davant la vinyeta 
Entre gener i febrer es va poder visitar a la Demarcació de Girona l’exposició, dirigida per Pepe 
Gálvez, que repassava l’obra d’aquesta ninotaire catalana com a dibuixant per a la premsa i 
també com a autora de llibres d’humor gràfic. La mostra recuperava el treball compromès i 
modern d’una dona que es va endinsar en un món que havia estat dominat sempre pel punt de 
vista masculí. 
 
Com ens veuen 
L’exposició “Com ens veuen” aplegava 58 dibuixos publicats des de l’any 2000 a la darrera 
pàgina de la revista col·legial Capçalera. A finals d’aquell any, i aprofitant l’estrena d’una nova 
etapa i un nou disseny de la publicació, es va començar a publicar la secció “Com ens veuen”, 
en la qual es convidava un dibuixant a donar la seva visió personal sobre la professió de 
periodista. L’humor, la ironia i la crítica eren constants en aquesta mostra, que es va estar a 
Girona fins a mitjans de maig. 
 
Disset mirades a dotze mesos 
Organitzada conjuntament amb la Diputació de Girona, “Disset mirades a dotze mesos” recull el 
centenar llarg d’imatges que es van presentar a la quarta edició dels Premis Carles Rahola de 
Comunicació Local. L’exposició està integrada per 103 fotografies que recullen alguns dels fets 
més destacats que es van publicar als mitjans en el període comprès entre la tercera i la quarta 
edició dels premis, i recuperen temes que potser van passar més desapercebuts però que també 
van tenir la seva transcendència informativa i, sobretot, gràfica. 
El foc que va arrasar l’Empordà ha estat el protagonista destacat de la darrera edició dels 
premis, però aquesta exposició va molt més enllà i mostra també, per exemple, el moviment 
popular per aturar els desnonaments, com va viure Sopa de Cabra els seus apoteòsics concerts al 
Palau Sant Jordi de Barcelona o imatges de denúncia social. 
La mostra es va inaugurar al maig amb l’assistència del president de la Diputació de Girona, 
Joan Giraut, i del president de la Demarcació de Girona del Col·legi, Narcís Genís. 
 
Mostra de Fotoperiodistes Girona 2012 
Aquesta exposició, organitzada conjuntament per la Diputació de Girona, la Demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes i el Col·lectiu de Fotoperiodistes de Girona, i inaugurada 
l’octubre de 2012 a Girona, va viatjar fins a Madrid, on es va poder veure al llarg de dues 
setmanes del mes d’abril al Centre Cultural Blanquerna. La van inaugurar el vicepresident de la 
Diputació de Girona i diputat de Cooperació Local, Cultural i d'Acció Social, Xavier Soy; el 
delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, Jordi Casas; i el president de la 
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Narcís Gení.s. 
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35 anys de democràcia a les comarques gironines a través dels mitjans 
Al llarg de l’any s’ha començat a treballar en aquesta macroexposició, que s’ha encomanat a 
l’historiador i periodista col·legiat Enric Pujol, i al dissenyador Marcel Dalmau. Es preveu 
inaugurar-la al marc del 2014, a la Casa de Cultura de Girona.  
   
   b. Cursos 

Al llarg del 2013 s’han realitzat a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya una 
desena dels cursos programats i oferts pel Centre de Formació i Desenvolupament.  
   
   c. Sopar de Periodistes 
Una quarentena de periodistes, col·legiats i no col·legiats, van participar en la cinquena edició 
d’aquest sopar, que aquest any va tenir lloc al restaurant Can Vehí, a Sarrià. Com sempre, el 
Col·legi va assumir una part del cost del sopar dels col·legiats assistents. 
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GENER 

 
● Dijous 3 de gener, a les 9 del matí, reunió de la Junta de Demarcació.  
 
● Divendres 4 de gener, la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes fa una aportació per valor de 
164 euros al Banc d’Aliments.  
 
● Dissabte 5 de gener, es penja l’exposició “Núria Pompeia. Sola davant la vinyeta” 
 
● Dijous 10 de gener, vénen a buscar els aliments que s’han aportat per al Banc d’Aliments.  
 
● Divendres 11 de gener, a la 1 del migdia, acaba el termini de presentació a la quarta edició dels Premis 
de Comunicació Local Carles Rahola. S’hi han presentat 115 treballs i 109 autors.  
 
● Dimarts 15 de gener, Narcís Genís assisteix a la Junta Permanent a Barcelona.  
 
● Dijous 17 de gener, es compra un detall per agrair la col·laboració de Josep Aguilar i Quim Lladó a les 
Mosques de la Informació. 
 
● Divendres 18 de gener, a les 10 del matí, reunió de Pere Sánchez i Ibet Vila (Diputació) amb Jordi Grau 
i Anna Estartús per parlar dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola i de la Setmana dels Rahola. 
 
● Dilluns 21 de gener, a 4 de la tarda, roda de premsa de presentació de l’escola de futbol femení 
Gerunda.  // Es fa portar un ram de flors a Susanna Quintana pel seu aniversari.  
 
● Dijous 24 de gener, a les 12 del migdia, a la Diputació de Girona, roda de premsa de presentació dels 
participants als Premis de Comunicació Local Carles Rahola i de la I Setmana dels Rahola.  
 
● Dilluns 28 de gener, s’envien els treballs participants a la quarta edició dels Premis de Comunicació 
Local Carles Rahola als membres del jurat.   
 
● Dimarts 29 de gener, d’1/4 de 10 del matí a 2 de la tarda, i de 3 a 6 de la tarda, Susana Farrerós 
assisteix a Barcelona a la sessió de formació en KOHA (gestió de la Biblioteca del Col·legi). 
 
 
FEBRER 

 
● Divendres 1 de febrer, Josep Armangué es reuneix amb Narcís Genís i Anna Estartús per parlar del 
projecte de remodelació de la sala d’actes.  
 
● Dimecres 6 de febrer, a les 11 del matí, vénen a fer la revisió anual dels ordinadors. // A les 12 del 
migdia, vénen d’Armangué amb una interiorista per veure la sala d’actes i fer un projecte de millora.  
 
● Dijous 7 de febrer, a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa d’Art Teatre per 
presentar l’obra musical “IsaVel”.  
 
● Dimecres 13 de febrer, a 2/4 de 10 del matí, reunió de Narcís Genís i Anna Estartús amb Pere Sánchez, 
Ibet Vila i Noemí Pedró, de la Diputació, per concretar detalls tècnics dels Premis Carles Rahola.  
 
● Dijous 14 de febrer, a 2/4 de 10 del matí, reunió de Junta. // Es fa portar un ram de flors a Rosa Gil pel 
seu aniversari.  
 
● Divendres 15 de febrer, a les 9 del matí, vénen a adequar la porta del lavabo per tal que les persones 
amb cadira de rodes hi puguin accedir sense problemes.  
 
● Dilluns 18 de febrer, a 2/4 d’1 del migdia, el col·legiat Lluís Bruguera ofereix una xerrada de la 
campanya “La premsa als instituts” a l’IES Ramon Muntaner de Figueres. 
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● Dimarts 19 de febrer, a les 10 del matí, reunió d’Anna Estartús amb una representat de Prevenrisk per 
temes de prevenció de riscos laborals.  
 
● Divendres 22 de febrer, es passa una nota de premsa informativa sobre la Setmana dels Rahola. 
 
● Dilluns 25 de febrer, a les 10 del matí, reunió del Jurat dels Carles Rahola // A 2/4 d’1 del migdia, el 
col·legiat Lluís Bruguera ofereix una xerrada de la campanya “La premsa als instituts” a l’IES Ramon 
Muntaner de Figueres. // S’envien les invitacions digitals a la Setmana dels Rahola.  
 
● Dimarts 26 de febrer, a 2/4 de 12 del migdia, roda de premsa de l’AECC. 
 
● Dimecres 27 de febrer, de 2/4 de 10 a 2/4 de 3, curs ‘Community Manager als mitjans digitals’ de 
Karma Peiró.  // A 1/4 d’11 del matí i a 3/4 de 12 del migdia, el col·legiat Lluís Bruguera ofereix dues 
xerrades de la campanya “La premsa als instituts” a l’IES Montgrí de Torroella de Montgrí.  // A les 11 
del matí, Ibet Vila, Noemí Pedró, David Sánchez i Mercè Sibina es reuneixen a la seu del Col·legi de 
Periodistes per parlar de l’acte de lliurament dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. // A les 7 
de la tarda, tertúlia “El periodisme en temps de canvi”, amb Rafa Nadal, Martí Anglada i Carles Ribera, a 
l’auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. L’activitat, emmarcada dins la I Setmana dels Rahola, 
ha estat organitzada pel Col·legi de Periodistes i la Diputació de Girona. // Sopar de Narcís Genís i Jordi 
Grau amb els ponents de la tertúlia i representants de la Diputació. 
 
 
MARÇ 
 
● Divendres 1 de març,  es passa una nota de premsa informativa sobre la taula rodona “Carles Rahola, 
periodisme i periodistes”.  
 
● Dilluns 4 de març, es convoca l’Assemblea Anual de la Demarcació de Girona del CPC. // Es passa una 
nota de premsa amb els finalistes dels premis Carles Rahola. // A les 3 de la tarda, les col·legiades Susana 
Farrerós i Anna Estartús fan una sessió de la campanya “La premsa als instituts” al col·legi Pare Coll de 
Girona.  
 
● Dimarts 5 de març, a les 7 de la tarda, taula rodona “Carles Rahola, periodisme i periodistes”, amb Jordi 
Bosch, Lluís Falgàs, Ramon Rovira i Jaume Peral, a l’auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona. 
L’activitat, emmarcada dins la I Setmana dels Rahola, ha estat organitzada pel Col·legi de Periodistes i la 
Diputació de Girona.  
 
● Dimecres 6 de març, a les 10 del matí, reunió d’Anna Estartús amb Ibet Vila i Noemí Pedró, de la 
Diputació, per ultimar detalls tècnics dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. // De 2/4 de 4 de 
la tarda a 2/4 de 9 del vespre, primera sessió del curs ‘Pla de comunicació’ de Josep Maria Brugués. // 
S’envia la invitació digital als Premis de Comunicació Local Carles Rahola.  
 
● Dijous 7 de març, es convoca la Roda de Premsa dels Premis Carles Rahola. // A les 9 del matí, reunió 
de junta. // A les 3 de la tarda, les col·legiades Susana Farrerós i Anna Estartús fan una sessió de la 
campanya “La premsa als instituts” al col·legi Pare Coll de Girona.  
 
● Divendres 8 de març, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, primera sessió del curs ‘Estratègies 
2.0 i gestió de comunitats virtuals’ de Txell Costa.  
 
● Dilluns 11 de març, a les 11 del matí, roda de premsa embargada per presentar els guanyadors de la 
quarta edició dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola. // A 2/4 de 9 del vespre, a l’Auditori de 
Girona, Gala dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola. 
 
● Dimecres 13 de març, a les 10 del matí, el president de a Junta, Narcís Genís, lliura uns diplomes als 
nois i noies amb diversitat funcional del taller de ràdio “El cigne rostit”, de la Residència Can Font – 
Fundació Astres. També assisteixen a l’acte altres membres de la junta i resposanbles del taller de ràdio. // 
De 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, segona sessió del curs ‘Pla de comunicació’ de Josep Maria 
Brugués. 
 



 8 
  

 

● Divendres 15 de març, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, segona sessió del curs ‘Estratègies 
2.0 i gestió de comunitats virtuals’ de Txell Costa.  
 
● Dilluns 18 de març, a les 3 de la tarda, les col·legiades Susana Farrerós i Anna Estartús fan una sessió 
de la campanya “La premsa als instituts” al col·legi Pare Coll de Girona. // S’envia una carta certificada a 
Xavier Palomino, director de GironaNotícies, comunicant-li que diversos mitjans s’han posat en contacte 
amb el Col·legi per denunciar pràctiques poc ètiques del seu mitjà digital.  
 
● Dimecres 20 de març, Susana Farrerós i Anna Estartús van a la seu central del CPC per rebre formació 
sobre la gestió de la nova web del Col·legi. 
 
● Dijous 21 de març, a les 4 de la tarda, les col·legiades Susana Farrerós i Anna Estartús fan una sessió de 
la campanya “La premsa als instituts” al col·legi Maristes de Girona. // A les 8 del vespre, Rosa Gil 
assisteix a la presentació del llibre La Girona pecadora, del periodista col·legiat Gerard Bagué. 
 
● Dilluns 25 de març, Narcís Genís assisteix a Barcelona a la Junta de Govern Extraordinària.  
 
● Dimecres 27 de març, Narcís Genís i Jordi Grau assisteixen a Palamós a la inauguració del MIC per 
lliurar la Mosca del Col·legi 2012.  
 
● Diumenge 31 de març, Jordi Grau recull a Palamós el Premi Dani Montesinos de periodisme esportiu 
que el MIC lliura al Col·legi de Periodistes de Catalunya durant la cloenda del MIC.  
 
 
ABRIL 

 
● Dimecres 3 d’abril, a les 9 de matí, reunió de Junta. 
 
● Dijous 4 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre, assemblea general de la Demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes. 
 
● Dilluns 8 d’abril, a la 1 del migdia, reunió de Narcís Genís i Jordi Grau amb Josep M. Amargant i 
Carme Hereu, de la Diputació, per parlar del conveni 2013. // A 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de 
Demarcació.  
 
● Dimarts 9 d’abril, a 2/4 de 10 del matí, Narcís Genís es reuneix amb representants dels Amics de la 
Unesco de Girona per parlar del cicle de Patrimoni Industrial.  
 
● Dimecres 10 d’abril, Narcís Genís viatja a Madrid per assistir a la inauguració de la Mostra de 
Fotoperiodistes Girona 2012 al Centre Cultural Blanquerna.  
 
● Divendres 12 d’abril, a la 1 del migdia, el col·legiat  Enric Serra fa una sessió de la campanya “La 
premsa als instituts” a l’INS Cassà.  
 
● Diumenge 14 d’abril, es penja l’exposició “Com ens veuen”. 
 
● Dilluns 15 d’abril, a les 8 del vespre, a la Sala La Planeta, Narcís Genís presenta el llibre “Periodisme 
sota sospita”, del periodista col·legiat i expresident de la Demarcació de Girona del CPC Narcís-Jordi 
Aragó. A l’acte també hi participen Joaquim Nadal i Carles Puigdemont.  
 
● Divendres 19 d’abril, a les 11 del matí, roda de premsa d’Ausbanc a la seu del CPC-Girona per donar a 
conéixer la primera anul·lació d’una clàusula terra de Caixa Penedès. // S’entren a la Diputació els papers 
per a la subvenció de 8.000 euros de la dotació dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola. // A 2/4 
de 8 del vespre, Narcís Genís assisteix a Platja d’Aro a l’acte d’homenatge a l’empresari Jordi Comas.  
 
● Dimarts 23 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre, el periodista col·legiat Albert Vilar participa, en representació 
de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, en la lectura continuada d’una obra de Josep Pla 
al Teatre Municipal de Palafrugell. L’activitat vol reivindicar la figura del periodista en els temps actuals 
de crisi del sector.  
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● Dilluns 29 d’abril, a les 9 de la nit, sopar Off the Record amb Enric Millo, portaveu del PPC al 
Parlament de Catalunya, president provincial del PPC a Girona i Vicesecretari d'Acció Política i 
Econòmica del PPC. 
 
 
MAIG 
 
● Dilluns 6 de maig, a 2/4 de 2 de la tarda, el col·legiat  Lluís Bruguera fa una sessió de la campanya “La 
premsa als instituts” a l’IES Ramon Muntaner de Figueres. // A 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de 
Demarcació. // A les 7 de la tarda, Narcís Genís presenta la conferència del col·legiat Xavier Martí 
“Colònies industrials: la premsa i la cultura en una comunitat sotmesa”,dins del VII Cicle de Patrimoni 
Industrial dels Amics de la Unesco de Girona.  
 
● Dimarts 7 de maig, a les 11 del matí, roda de premsa de presentació de la II Fira de Màgia de Torroella 
de Montgrí. // Es remet al Consell de la Informació de Catalunya l’informe de diversos periodistes i 
mitjans queixant-se per les pràctiques poc ètiques del web GironaNotícies. 
 
● Dimecres 8 de maig, a les 10 del matí, reunió de la Junta amb el gerent i el director financer del CPC, 
Xavier Fuertes i Jordi Carranza, a la seu de Girona.  
 
● Dijous 16 de maig, a les 10 del matí, Narcís Genís i Laura Fanals es reuneixen amb l’historiador i 
periodista col·legiat Enric Pujol per proposar-li comissariar l’exposició “35 anys de democràcia a les 
comarques gironines a través dels mitjans”.  
 
● Diumenge 19 de maig, es penja l’exposició “Disset mirades a dotze mesos”. 
 
● Dimarts 21 de maig, a les 10 del matí, reunió d’Anna Estartús amb Nora Cavarischia, d’Omedicus, que 
vol proposar un conveni avantatjós per als col·legiats. // Rosa Gil emet el seu vot en el premi Jurat de la 
Cultural dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2013, organitzats per la Demarcació de 
Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
● Dijous 23 de maig, a les 9 del matí, reunió de la Junta per parlar de l’exposició “35 anys de democràcia 
a les comarques gironines a través dels mitjans”.  
 
● Divendres 24 de maig, s’envia un correu al col·legiat Jordi Ribot demanant-li que proposi un parell de 
dates per reunir-se amb la Junta per parlar d’un llistat de temes relacionats amb el periodisme que el 
preocupen i en els quals creu que el Col·legi hauria d’intervenir. // Es fa portar un ram de flors a la 
col·legiada Marta Gibert, que ha estat mare d’una nena.  
 
● Dissabte 25 de maig, Narcís Genís assisteix a la presentació de “Guanyarem. Documental sobre la vida 
de l’activista i advocat Sebastià Salellas”, al Cinema Truffaut de Girona. 
 
● Diumenge 26 de maig, Narcís Genís forma part del jurat de la Fira de l’Allioli de Creixell. 
 
● Dilluns 27 de maig, s’envien cartes al conseller de Justícia Germà Gordó, a la directora dels SSTT de 
Justícia de Girona, Isabel Ruiz, i al president de l’Audiència Provincial de Girona, Fernando Lacaba, 
lamentant les dificultats tècniques i de funcionament intern que pateixen els mitjans a l’hora de cobrir els 
judicis al nou Palau de Justícia de Girona. 
 
● Dijous 30 de maig, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, es fa el curs “Comunicació i 
Gastronomia”, amb Trinitat Gilbert.  
 
● Divendres 31 de maig, la Demarcació de Girona del Col·legi s'afegeix a la campanya "La fam 
no fa vacances", del Banc dels Aliments. 
 
 
JUNY 

 
● Dissabte 1 de juny, a les 12 del migdia, Narcís Genís presenta el llibre Els invisibles, d’Isabel-Clara 
Simó, al Museu del Joguet de Figueres.  
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● Dimecres 5 de juny, a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació. // Es fa portar un ram al 
col·legiat Gil Costa, que ha estat pare. 
 
● Dijous 6 de juny, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda, primera sessió del curs “Com fer un pla 
de comunicació Social Media”, amb Marc Marín. // A les 10 del matí, reunió de la Junta amb el col·legiat 
Jordi Ribot. // A  
 

● Divendres 7 de juny, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda, segona sessió del curs “Com fer un pla 
de comunicació Social Media”, amb Marc Marín.  
 
● Dilluns 10 de juny, a les 5 de la tarda, reunió de Narcís, Rosa Gil i Laura Fanals amb l’historiador i 
periodista col·legiat Enric Pujol per concretar detalls de l’exposició “35 anys de democràcia a les 
comarques gironines a través dels mitjans”.  
 
● Dimarts 11 de juny, a les 10 del matí, el Degà, Josep Maria Martí, presenta a Girona l’informe “Nínxols 
d’ocupació per a periodistes; crisi, oportunitats en el sector i necessitats de formació”i fa balanç dels seus 
tres anys al capdavant del Col·legi. // A 2/4 de 12 del migdia, Xavier Mas de Xaxàs presenta a Girona el 
Wikidiari. // A 2/4 d’1 del migdia, reunió de la Junta amb el Degà per parlar de la gestió econòmica de la 
Demarcació. // A 2/4 de 12 de la nit, s’estrena al 33 el documental Els últims dies de Tom Sharpe a la 

Costa Brava, fruit del projecte guanyador de la quarta edició dels Premis de Comunicació Local Carles 
Rahola. 
 
● Dimecres 12 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu del Cinema de Girona, projecció del documental 
Digues el meu nom, de l’ONG Minority Rights Group. L’activitat és organitzada per la Comissió de 
Periodisme Solidari i la Coordinadora d’ONG. // A les 8 del vepre, a l’Aula Magna de la Casa de Cultura 
de Girona, conferència “La democràcia a Veneçuela després del 14 d’abril”, a càrrec del periodista Marco 
Zouvek.L’activitat és organitzada per la Casa de Cultura i la Demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya, i la presenta el periodista col·legiat Alfons Petit. 
 
● Dijous 13 de juny, de 2/4 de 10 del matí  a 2/4 de 3 de la tarda, es fa el curs “Introducció al periodisme 
de dades”, amb Karma Peiró. // A les 6 de la tarda, inauguració de l’exposició “Disset mirades a dotze 
mesos. Fotografies presentades a la quarta edició dels Premis de Comunicació Local Carles Rahola”.  
 
● Dimecres 26 de juny, a les 5 de la tarda, reunió de Narcís Genís i Rosa Gil amb l’historiador i periodista 
Enric Pujol. 
 
● Divendres 28 de juny, a les 12 del migdia, roda de premsa de l’ANG. 
 
 
JULIOL 

 
● Dilluns 1 de juliol, a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de Junta.  
 
● Dimecres 10  de juliol, a les 12 del migdia, Narcís Genís assisteix a la roda de premsa que es fa a la seu 
central del Col·legi en defensa del mitjans de comunicació públics. 
 
● Dijous 11  de juliol, a les 11 del matí, roda de premsa de la IAEDEN i altres entitats ecologistes a la 
Sala Miquel Diumé del CPC-Girona. // Arriba la resolució de la Fundació Consell de la Informació de 
Catalunya sobre el cas del GironaNotícies. 
 
● Divendres 12 de juliol, Susana Farrerós i Anna Estartús assisteixen a la seu central del CPC a la 
formació sobre el programa KOHA.  
  
● Dijous 18 de juliol, a les 9 del vespre, al restaurant Can Veí, cinquena edició del Sopar de Periodistes 
organitzat per la Demarcació de Girona del CPC.  
  
● Dilluns 22 de juliol, es fan portar rams de flors a les col·legiades Cristina Valentí i Clara Sánchez-
Castro, que han estat mares.  
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● Dilluns 29 de juliol, a 2/4 de 12 del migdia, reunió de la Junta i representants dels mitjans de 
comunicació gironins amb representants dels Serveis Territorials d’Interior per revisar el funcionament 
del protocol signat el 2012. Hi assisteixen el director dels Serveis Territorials d’Interior, Albert Ballesta; 
el cap de la Regió d’Emergències de Girona, Enric Cano; el comissari Joaquim Belenguer; Manel Doñate, 
del departament de premsa de la Generalitat a Girona; la vocal de la Junta del CPC-Girona Laura Fanals; 
i, en representació dels mitjans, Pere Duran, Jordi Ribot, Marc Martí, David Borrat, Lluís Serrat, Carles 
Colomer, Marta Masó, Robin Townsend, i Oriol Mas.  
  
● Dimarts 30 de juliol, les 11 del matí, reunió de Rosa Gil amb Enric Pujol i Marcel Dalmau. 
 
 
SETEMBRE 

 
● Dimarts 3 de setembre, es fa portar un ram de flors a Jaume Serra pel seu aniversari. // Es fa portar un 
ram de flors a la col·legiada Anna Estanyol, que ha estat mare. 
 
● Dimecres 4 de setembre, a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació. 
 
● Divendres 6 de setembre, a les 12 del migdia, Narcís Genís assisteix a la inauguració oficial del curs 
2013-14 del sistema universitari català, a l’auditori del Parc Científic i Tecnològic de Girona. 
 
● Dimarts 10 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia, Jordi Grau, en representació de la Junta, signa un 
conveni de col·laboració amb OMedicus.  
 
● Dijous 12 de setembre, es fa portar un ram de flors a Narcís Genís pel seu aniversari.  
 
● Dimecres 4 de setembre, a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació 
 
● Diluns 16 de setembre, es passa un mail anunciant els nous cursos programats a la Demarcació de 
Girona del Col·legi. 
 
● Dimarts 17 de setembre, a 2/4 de 10 del matí, Narcís Genís i Jordi Grau es reuneixen amb Marc Prat, 
cap de Gabinet de la Presidència de la Diputació de Girona. // Narcís Genís assisteix a les reunions de la 
Junta de Govern i Permanent, a Barcelona. // Es col·loca l’ampliació de la llibreria de la sala Huertas 
Claveria. 
 
● Dijous 19 de setembre, a les 7 de la tarda, Anna Estartús assisteix a la reunió de la Comunitat de 
Propietaris. 
 
● Dimarts 24 de setembre, a les 6 de la tarda, l’estudiant de Periodisme Meritxell Comas entrevista el 
president de la Demarcació de Girona, Narcís Genís, dins el seu reportatge sobre el futur de la premsa 
escrita. 
 
● Dimecres 25 de setembre, a les 9 del matí, reunió de Narcís Genís, Jordi Grau, Anna Estartús, Pere 
Sánchez i Ibet Vila per parlar de la nova edició dels Premis Carles Rahola. // A 2/4 d’11 del matí, roda de 
premsa de l’Associació de Naturalistes de Girona a la Sala Miquel Diumé del Col·legi.  
 
● Dijous 26 de setembre, a ¼ de 10 del matí, reunió de Junta per parlar de les Mosques 2013.  
 
● Divendres 27 de setembre, a les 12 del matí, vénen d’Iatsae Networks per fer un pressupost per renovar 
el so de la sala d’actes.  
 
● Dilluns 30 de setembre, Narcís Genís i Rosa Gil assisteixen a la celebració del desè aniversari del Dia 
Mundial del Turisme, al Castell de Biart. 
 
 
OCTUBRE 
 
● Dimarts 1 d’octubre, es fa portar un ram de flors a Jordi Grau pel seu aniversari.  
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● Dilluns 7 d’octubre, a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació. // A 2/4 de 6 de la tarda, a 
la sala Miquel Diumé, roda de premsa de l’Associació Ciutadana SOS Lloret.  
 
● Divendres 11 d’octubre, a les 8 del vespre, el president de la Demarcació de Girona, Narcís Genís, 
presenta  a l’Escala el llibre Fent tentines per la vida, de Joaquim Nadal.  
 
● Dimarts 15 d’octubre, es lliura a l’entitat Confiança Solidària els aliments recollits a la Demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes.  
 
● Dimecres 16 d’octubre, de 2/4 de 10 del matí, visita al Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona 
(monestir de Sant Pere de Galligants) per perfilar les necessitats tècniques de les Mosques de la 
Informació.  
 
● Dijous 17 d’octubre, a ¼ de 9 del vespre, a l’hotel AC Palau de Bellavista, Narcís Genís presenta 
l’exposició “1812-2012: dos segles d’assegurances a la premsa gironina”, organitzada pel Col·legi de 
Mediadors d’Assegurances de Girona amb motiu de la seva 39a Setmana Mundial.  
 
● Dilluns 21 d’octubre, a 2/4 de 8 del vespre, Narcís Genís assisteix a la primera reunió de la Taula 
Ciutadana pel Dret a Decidir, a la Sala Petita de l’Auditori Palau de Congressos de Girona. 
 
● Dijous 24 d’octubre, a 2/4 de 10 del matí, reunió de Narcís Genís i Rosa Gil amb Enric Pujol i Marcel 
Dalmau.  
 
● Dijous 31 d’octubre, a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  
 
 
NOVEMBRE 

 
● Dilluns 4 de novembre, es passa un mail als col·legiats i als mitjans demanant la seva col·laboració per 
elaborar un llistat de periodistes que hagin mort des de 1976 fins a l’actualitat. 
  

● Dimecres 6 de novembre, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, curs “Usos i aplicacions 
periodístiques dels smartphones”, amb Jordi Flamarich.  
 
● Dijous 7 de novembre, a les 10 del matí, visita d’Anna Estartús amb BTM i El Ginjoler al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya – Girona (monestir de Sant Pere de Galligants) per perfilar les necessitats 
tècniques de les Mosques de la Informació. 
  
● Dilluns 11 de novembre, a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de 
les Mosques de la Informació. 
  
● Dijous 14 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre, Mosques de la Informació 2013, al monestir de Sant Pere 
de Galligants. 
 
● Dimarts 19 de novembre, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, primera sessió del curs 
“Community Manager – nivell avançat”, amb Enrique San Juan.  
 
● Divendres 22 de novembre, Susana Farrerós i Anna Estartús assisteixen a la seu de Barcelona a un curs 
de formació KOHA. 
 
● Dilluns 25 de novembre, a les 12 del migdia, Rosa Gil assisteix a l’acte institucional de commemoració 
del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, al Saló de Descans del Teatre 
Municipal de Girona.  
 
● Dimarts 26 de novembre, a les 9 del matí, reunió de Narcís Genís i Rosa Gil amb Enric Pujol i Marcel 
Dalmau. // De 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, segona sessió del curs “Community Manager – 
nivell avançat”, amb Enrique San Juan.  
 
● Dijous 28 de novembre es convoca la quarta edició dels Concurs de Nadales Periodístiques. 
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DESEMBRE 

 
● Dijous 5 de desembre, a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació del 
Girona Cycle Sexy. // A 2/4 d’1 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de la CUP // A les 2 
de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  
 
● Dimarts 10 de desembre, la Demarcació de Girona del Col·legi accepta la proposta del Centre 
d’Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents de la UdG per col·laborar en la 
difusió de les jornades “El 5è poder: el govern de les xarxes socials”. 
 
● Dimecres 11 de desembre, a 2/4 de 12 del migdia, roda de premsa de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer. // S’entra a la Diputació el conveni 2013 perquè el signin i ens el tornin. // A les 7 de la tarda, al 
Centre Cultural La Mercè de Girona, Narcís Genís modera el debat “Diàleg amb la ciutadania sobre el 
futur d’Europa”, dins la inauguració de “#Dretscompartits. Exposició sobre els drets dels ciutadans i les 
ciutadanes de la UE”. 
 
● Divendres 13 de desembre, a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa sobre el POUM 
de Palafrugell.  
 
● Dilluns 16 de desembre, a ¼ de 9 del matí, Narcís Genís participa al debat del programa “Las 
mañanas”, de RNE, que s’emet des de Girona.  
 
● Dimarts 17 de desembre, a les 10 del matí, reunió de Pere Sánchez, Ibet Vila, Jordi Grau i Anna 
Estartús per parlar dels Premis Carles Rahola. // A les 11 del matí, Narcís Genís es reuneix a Barcelona 
amb membres de l’Oficina del Parlament Europeu per parlar de possibles activitats conjuntes. // Narcís 
Genís assisteix a la reunió de la Junta de Govern a Barcelona.  
 
● Dimecres 18 de desembre, a les 11 del matí, roda de premsa de Xavier Villarreal a la sala  Miquel 
Diumé per presentar un nou partit polític: Compromís amb Girona. // A les 12 del migdia, les televisions 
locals gironines presenten a la sala Miquel Diumé el seu nou informatiu conjunt. // A les 4 de la tarda, 
reunió de Susana Farrerós i Enric Pujol. // Es fa públic el nom de la guanyadora de la quarta edició del 
Concurs de Dibuix de Nadales Periodístiques, Selam Sala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


