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El Col·legi de Periodistes entrega les Pextines de l'any
Sábado, 14 de junio de 2014
El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) ha estat distingit amb la Petxina Daurada que atorga la junta de
la Demarcació de Tarragona del Collegi de Periodistes de Catalunya, en el marc de la vint-i-dosena edició de
la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada aquest vespre al Centre dArt Cal Massó de Reus. Daltra
banda, lAssociació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona La Muntanyeta ha estat guardonat amb la
Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats lAjuntament dAltafulla i el festival Tarraco Viva. La Petxina
Tancada ha estat per a Javier Ruiz, jutge-degà dels Jutjats de Reus, que ha superat en nombre de vots als
altres candidats: el cap del gabinet dalcaldia de lAjuntament de Tarragona, Gustavo Cuadrado, i els Mossos
dEsquadra. La Festa de les Petxines de la Informació és la cita anual dels periodistes tarragonins, durant
la qual els collegiats voten la Petxina Oberta, que reconeix la font informativa que ha atès amb rigor, diligència
i efectivitat els requeriments dels periodistes, i la Petxina Tancada, que vol ser un toc datenció a aquella font
informativa que ha entorpit la feina dels mitjans de comunicació.
També es fa lliurament de la Petxina
Daurada, una distinció amb què la junta de la Demarcació vol reconèixer la trajectòria professional i la valuosa
experiència dun periodista. Enguany, dEnric Pujol, que durant 34 anys ha treballat a Radio Nacional i ha escrit
nombrosos llibres. Al marge de lentrega de premis, la Festa de les Petxines, que ha comptat amb la presència
de la degana del CPC, Neus Bonet, ha organitzat una rifa en què shan sortejat diferents productes, gràcies
a la collaboració de lAjuntament de Tarragona, la Cooperativa Falset Marçà, el Consell Regulador de la DO
Tarragona, la Joieria Zaida, Ocine i Port Aventura.
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Els periodistes tarragonins lliuren les Petxines de la informació
Sábado, 14 de junio de 2014
El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) ha estat distingit amb la Petxina Daurada que atorga la junta de
la Demarcació de Tarragona del Collegi de Periodistes de Catalunya, en el marc de la vint-i-dosena edició de
la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada aquest vespre al Centre dArt Cal Massó de Reus. Daltra
banda, lAssociació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona La Muntanyeta ha estat guardonat amb la
Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats lAjuntament dAltafulla i el festival Tarraco Viva. La Petxina
Tancada ha estat per a Javier Ruiz, jutge-degà dels Jutjats de Reus, que ha superat en nombre de vots als
altres candidats: el cap del gabinet dalcaldia de lAjuntament de Tarragona, Gustavo Cuadrado, i els Mossos
dEsquadra. La Festa de les Petxines de la Informació és la cita anual dels periodistes tarragonins, durant la
qual els collegiats voten la Petxina Oberta, que reconeix la font informativa que ha atès amb rigor, diligència
i efectivitat els requeriments dels periodistes, i la Petxina Tancada, que vol ser un toc datenció a aquella font
informativa que ha entorpit la feina dels mitjans de comunicació. També es fa lliurament de la Petxina Daurada,
una distinció amb què la junta de la Demarcació vol reconèixer la trajectòria professional i la valuosa experiència
dun periodista. Enguany, dEnric Pujol, que durant 34 anys ha treballat a Radio Nacional i ha escrit nombrosos
llibres. Al marge de lentrega de premis, la Festa de les Petxines, que ha comptat amb la presència de la
degana del CPC, Neus Bonet, ha organitzat una rifa en què shan sortejat diferents productes, gràcies a la
collaboració de lAjuntament de Tarragona, la Cooperativa Falset Marçà, el Consell Regulador de la DO
Tarragona, la Joieria Zaida, Ocine i Port Aventura.
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Els periodistes tarragonins lliuren les petxines de la informació
Sábado, 14 de junio de 2014
Imatge dels guanyadors de les Petxines 2014 El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) ha estat distingit
amb la Petxina Daurada que atorga la junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, en el marc de la vint-i-dosena edició de la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada aquest
vespre al Centre dArt Cal Massó de Reus. Daltra banda, lAssociació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona
La Muntanyeta ha estat guardonat amb la Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats lAjuntament
dAltafulla i el festival Tarraco Viva. La Petxina Tancada ha estat per a Javier Ruiz, jutge-degà dels Jutjats de
Reus, que ha superat en nombre de vots als altres candidats: el cap del gabinet dalcaldia de lAjuntament de
Tarragona, Gustavo Cuadrado, i els Mossos dEsquadra. La Festa de les Petxines de la Informació és la cita
anual dels periodistes tarragonins, durant la qual els col·legiats voten la Petxina Oberta, que reconeix la font
informativa que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat els requeriments dels periodistes, i la Petxina Tancada,
que vol ser un toc datenció a aquella font informativa que ha entorpit la feina dels mitjans de comunicació.
També es fa lliurament de la Petxina Daurada, una distinció amb què la junta de la Demarcació vol reconèixer
la trajectòria professional i la valuosa experiència dun periodista. Enguany, dEnric Pujol, que durant 34 anys
ha treballat a Radio Nacional i ha escrit nombrosos llibres. Al marge de lentrega de premis, la Festa de les
Petxines, que ha comptat amb la presència de la degana del CPC, Neus Bonet, ha organitzat una rifa en què
shan sortejat diferents productes, gràcies a la col·laboració de lAjuntament de Tarragona, la Cooperativa Falset
Marçà, el Consell Regulador de la DO Tarragona, la Joieria Zaida, Ocine i Port Aventura Tweet
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Enric Pujol, Petxina Daurada de 2014
Miércoles, 4 de junio de 2014
El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) rebrà enguany la Petxina Daurada que atorga la junta de la
Demarcació de Tarragona del Collegi de Periodistes de Catalunya. Lobjectiu del premi es reconèixer
públicament la trajectòria professional de Pujol, que durant 34 anys ha treballat a Radio Nacional i ha escrit
nombrosos llibres. Al mateix temps, es vol posar de relleu la importància de lexperiència i del mestratge de
periodistes com Pujol, en un temps en què el valor del bagatge professional sembla ser sistemàticament
ignorat en moltes empreses del sector. El lliurament de la Petxina Daurada es farà el proper dia 13 de juny
a les 20.30h, al Centre dArt Cal Massó de Reus, en el marc de la festa de les Petxines de la Informació. Durant
la festa, organitzada per la Demarcació de Tarragona del Collegi de Periodistes i que enguany arriba a la vinti-dosena edició, es votaran els guanyadors de la Petxina Oberta i de la Petxina Tancada. Enguany, la terna
de finalistes, un cop recomptats els vots, queda de la següent manera: Petxina Oberta : distingeix la font
informativa que, per la seva accessibilitat, facilita la feina dels mitjans de comunicació Ajuntament
dAltafulla Tarraco Viva Associació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona La Muntanyeta
Petxina Tancada : assenyala la font informativa que ha posat més pals a les rodes al treball dels periodistes
Gustavo Cuadrado, cap del gabinet dalcaldia Ajuntament de Tarragona Javier Ruiz, jutge-degà
dels Jutjats de Reus Mossos dEsquadra / Tarragona
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El veterà Enric Pujol rebrà el màxim guardó dels periodistes de Tarragona
Martes, 3 de junio de 2014
Enric Pujol, en la seva etapa de col·laborador amb Tarragona21 El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954)
rebrà enguany la Petxina Daurada que atorga la junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Lobjectiu del premi es reconèixer públicament la trajectòria professional de Pujol, que durant
34 anys ha treballat a Radio Nacional i ha escrit nombrosos llibres. Al mateix temps, es vol posar de relleu la
importància de lexperiència i del mestratge de periodistes com Pujol, en un temps en què el valor del bagatge
professional sembla ser sistemàticament ignorat en moltes empreses del sector. Enric Pujol, gran amant de
Tarragona, del Nàstic, de lEspanyol i dels toros, va ser també col·laborador de Tarragona21 lany 2011. La
seva producció com a escriptor ha destacat especialment per la seva dedicació al Nàstic. El seu darrer llibre,
un ampli recull de vivències, va ser publicat el desembre de 2013 per Arola sota el títol de Xarxa de records.
El lliurament de la Petxina Daurada es farà el proper dia 13 de juny a les 20.30h, al Centre dArt Cal Massó
de Reus, en el marc de la festa de les Petxines de la Informació. Durant la festa, organitzada per la Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes i que enguany arriba a la vint-i-dosena edició, es votaran els
guanyadors de la Petxina Oberta i de la Petxina Tancada. Enguany, la terna de finalistes, un cop recomptats
els vots que ens heu fet arribar, queda de la següent manera: Petxina Oberta: distingeix la font informativa
que, per la seva accessibilitat, facilita la feina dels mitjans de comunicació Ajuntament dAltafulla, Tarraco
Viva, Associació provincial de paràlisi cerebral de Tarragona La Muntanyeta. Petxina Tancada: assenyala
la font informativa que ha posat més pals a les rodes al treball dels periodistes: Gustavo Cuadrado, cap del
gabinet dalcaldia Ajuntament de Tarragona, Javier Ruiz, jutge-degà dels Jutjats de Reus i els Mossos
dEsquadra de Tarragona. Tweet

13 / 14

delCamp.cat
http://www.naciodigital.cat/delcamp/noticia/36672/periodistes/bon/rotllo

Lun, 19 de may de 2014 09:25
Audiencia: 157.578
VPE: 1.191

Ranking: 6
Página: 1

Tipología: online

Periodistes del bon rotllo
Lunes, 19 de mayo de 2014
Imatge de l'entrega dels guardons de 2013, a Tarragona. Foto: Col·legi de Periodistes. Com és habitual, el
Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona organitza cada any la Festa de les Petxines, una festa que
serveix als col·legiats per guardonar les fonts informatives que més ajuden als professionals de la comunicació
i a aquelles, que per contra, més entrebancs posen als mitjans de comunicació. La festa es farà el dia 13 de
juny a la ciutat de Reus, després de molts d'anys de fer-se a Tarragona, i aquell dia, amb la votació dels col·
legiats, es sabran els guanyadors d'aquests dos guardons, la Petxina Oberta i la Petxina Tancada. Fins al
proper dia 20 de maig els periodistes poden votar als seus candidats i el dia de la festa es votaran entre els
finalistes. L'any passat es va entregar la Petxina Oberta, com a millor font d'informació pels periodistes del
Camp de Tarragona, a la PAH i al Casal Amic. Per contra es va donar la Petxina tancada al departament de
premsa i comunicació de BCNWorld, en una votació igualada amb el departament de Comunicació Corporativa
de l'Ajuntament de Reus i el Port de Tarragona. Rebre la Petxina tancada és de dubtós honor i és per això
que alguns associats van queixar-se a la junta del Col·legi quan van veure el seu nom vinculat a un guardó
que castiga la seva professionalitat i que a més rep els vots negatius dels companys de professió. Des de
llavors, i aquest any segons la nota de premsa enviada des del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Tarragona
serà igual, «els nominats seran les fonts informatives i no pas els periodistes que, des dels gabinets de premsa,
representen aquestes fonts». Entre bombers no es trepitgen la manguera. Cada any el Col·legi a Tarragona
també guardona un dels periodistes del Camp de Tarragona per la seva tasca o trajectòria. L'any 2013 es va
fer entrega del guardó a tots els periodistes per la seva lluita constant contra la crisi i les adversitats de la
professió, l'any 2012 a Quico Doménech pel seu projecte NW La Revista de Reus i l'any 2011 a Ricard Lahoz,
llavors director de l'emissora municipal de Tarragona, Tarragona Ràdio.
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