Memòria d’activitats
Any 2014
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Junta de Govern de la Demarcació de Tarragona:

Sara Sans, presidenta

Ivet Batet, vicepresidenta

Marc Càmara, secretari

Raquel Sans, tresorera

Esteve Giralt, vocal

Núria Valls, vocal

Gestió:

Secretaria Tècnica: Laura Casadevall
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Després del parèntesi de l’any passat, ens retrobem a les portes de les festes de Nadal.
No ho fem oficialment, perquè, com sabeu, ja fa uns anys que la comptabilitat del
Col·legi es va centralitzar, i no és fins d’aquí a uns mesos que tindrem la liquidació de
l’exercici que ens ocupa i que podrem celebrar l’assemblea general. Sí que us puc
avançar, però, que el nostre pressupost per a 2015 serà de 52.000 euros i escaig, dels
quals 35.000 euros són ingressos propis i 17.000 euros de la caixa comuna del Col·legi.
Aquest és tot just el primer any de mandat de la nova junta que tinc l’honor de presidir.
Som una junta jove, que vol donar continuïtat a la important labor engegada per
l’anterior equip. Així, aquest any s’han tornat a fer activitats habituals, com les
conferències dels alcaldes, les xerrades de la Premsa als Instituts, el cicle Experiència de
Periodista o la Festa de les Petxines de la Informació. També hem renovat el conveni
amb Repsol, que ha permès el finançament d’algunes d’aquestes propostes. I hem
participat en exposicions, jornades i debats sobre el sistema de comunicació o d’altres
temes que hem considerat d’interès.
A més, hem tornat a editar en format paper –després de cinc anys sense fer-ho- la Guia
de la Comunicació, una eina molt ben valorada per part dels professionals del territori
que, gràcies a la publicitat, ha tingut un cost zero pel Col·legi.
D’altra banda, els integrants d’aquesta junta volem aportar saba nova al Col·legi. Per
això, tenim previst engegar una sèrie d’esmorzars setmanals tot just al gener, en què els
periodistes podrem trobar-nos per abordar diferents temes d’interès. També volem
donar un aire fresc a les Petxines. I estem treballant intensament per impulsar uns
premis de periodisme a les nostres comarques.

Som conscients que la nostra feina és un granet de sorra enmig del desert. Hem de fer
autocrítica i millorar en el que fem i en com ho fem. Hem d’aconseguir més
complicitats per part de les administracions públiques i de les empreses del territori que
permetin visualitzar millor els esforços que fem. Per la nostra part, continuarem
treballant intensament per donar servi als col·legiats i col·legiades que més han patit la
crisi, aplicant quotes reduïdes als joves i als col·legiats no actius, mantenint la gratuïtat
dels cursos pels desocupats i fent serveis d’assessorament personalitzats.

Mitjançant aquestes ratlles, no vull deixar de recomanar-vos la lectura del número de
desembre de la revista Capçalera, en què hi trobareu un dossier especial sobre els
efectes que la crisi ha tingut en el nostre sector des de 2008: destrucció de més d’11.000
llocs de feina i desaparició d’un centenar de mitjans a Catalunya i l’Estat espanyol. Per
no parlar de la precarització de la feina i de l’espectacular augment dels freelance en un
mercat desregulat.

No estem en condicions de tirar coets, però tampoc volem caure en el victimisme. El
periodisme ha estat, és i serà un pilar fonamental de qualsevol societat democràtica. I
des del Col·legi continuarem lluitant perquè així ho sigui, perquè els periodistes puguin
exercir la seva feina amb dignitat i perquè la ciutadania disposi d’informació veraç i
contrastada.
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Pel que fa al nombre de col·legiats, estem cofois d’anunciar-vos que, malgrat la
recessió, continuem creixent: ja hem arribat als 221 associats i associades (16
jubilats/de, 118 sèniors actius/ves, 69 joves i 18 sèniors no actius/ves), tres més que
l’any anterior. Vull aprofitar per tenir un emocionat record a la memòria dels companys
que aquest any ens han deixat: Vicente Amiguet i Rafel Villa.

Finalment, us informem que l’ocupació de la sala d’actes ha estat de 23 dies al llarg de
l’any. Un 55% de l’ocupació correspon a actes propis del Col·legi i un altre 45% al
lloguer o cessió de la sala a tercers, com és el cas d’una taula rodona sobre la pobresa o
la presentació del llibre de Joan Herrera.

Un any més, la junta agraeix als col·legiats i col·legiades el suport i les contribucions
fetes durant l’any i els convida a participar activament en la defensa del periodisme i
dels periodistes de les comarques de Tarragona.

Bon Nadal i millor Any Nou,

Sara Sans Casanovas
Presidenta de la Demarcació de Tarragona
Col·legi de Periodistes de Catalunya
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Conferència de l’alcalde de Tarragona
Dia:
29 de gener de 2014
Lloc:
Col·legi d’Advocats i
Farmacèutics
de
Tarragona

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va
pronunciar la conferència anual sobre l’estat de la ciutat, sota
el títol ‘Volem i podem’. Amb aquest acte, es va iniciar el
cicle de compareixences dels principals alcaldes del Camp de
Tarragona, que cada any, a excepció dels anys d’eleccions
municipals, organitza el Col·legi. En aquesta ocasió, hi van
participar els alcaldes de Tarragona, Valls, Cambrils i Reus.

Servei d’assessorament laboral
Dia:
30 de gener de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Cinc col·legiats van fer ús del servei d’assessorament laboral
programat
a
la
nostra
seu.
Aquest servei va consistir en una hora de sessió
individualitzada amb l’orientador professional Jorge Oriol,
director
general
de
Next
Consultans.

Conferència de l’alcaldessa de Cambrils
Dia:
4 de febrer de 2014
Lloc:
Centre
Cultural
i
Ocupacional de Cambrils

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, va pronunciar la
conferència anual sobre l’estat de la ciutat, sota el títol
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‘Garantim el futur de Cambrils’. L’acte estava inclòs en el
cicle de compareixences dels principals alcaldes del Camp de
Tarragona, que cada any, a excepció dels anys d’eleccions
municipals, organitza el Col·legi. En aquesta ocasió, hi van
participar els alcaldes de Tarragona, Valls, Cambrils i Reus.

Taula rodona sobre les eleccions al Parlament europeu
Dia:
14 de febrer de 2014
Lloc:
Aula Magna Campus
Catalunya URV

La presidenta de la Demarcació, Sara Sans, va moderar una
taula rodona de periodistes en el marc de la jornada ‘Els
reptes de les eleccions al Parlament’, impulsada per l’oficina
del Parlament europeu a Barcelona. La taula rodona va
comptar amb la participació de
Martí Anglada, ex
corresponsal de TV3 a Brussel·les, Carme Colomina, ex
corresponsal de Catalunya Ràdio a Brussel·les i cap
d’Internacional del diari Ara i Xavier Graset, presentador de
“L’Oracle”, a Catalunya Ràdio.

Conferència de l’alcalde de Valls
Dia:
19 de febrer de 2014
Lloc:
Casa de Cultura de Valls

L’alcalde de Valls, Albert Batet, va pronunciar la conferència
anual sobre l’estat de la ciutat, sota el títol ‘Fent pinya
sempre és millor’.
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L’acte estava inclòs en el cicle de compareixences dels
principals alcaldes del Camp de Tarragona, que cada any, a
excepció dels anys d’eleccions municipals, organitza el
Col·legi. En aquesta ocasió, hi van participar els alcaldes de
Tarragona, Valls, Cambrils i Reus.

Premsa als instituts
Dia:
Del 20 de febrer al 27 de
març de 2014
Lloc:
Instituts del Camp de
Tarragona

Entre el 20 de febrer i el 27 de març, es van realitzar vuit
conferències sobre la professió periodística a centres de
secundària del Camp de Tarragona, en el marc del programa
La Premsa als Instituts. Les xerrades van anar a càrrec de les
col·legiades Isabel Martínez i Cori Sebastià i es van fer a
centres de Tarragona, Altafulla, Valls, Santa Coloma de
Queralt, L’Espluga de Francolí, Montblanc, Roda de Berà i
L’Hospitalet de l’Infant.
L’objectiu del cicle, fruit d’un conveni de col·laboració amb
l’Obra Social “La Caixa”, és fomentar entre els alumnes
d’Ensenyament Secundari l’interès per l’actualitat i la
reflexió sobre el paper dels diferents mitjans de comunicació
(premsa, ràdio, internet i televisió) en la societat.

Conferència de l’alcalde de Reus
Dia:
24 de febrer de 2014
Lloc:
Aula Magna de la Facultat
de Medicina i Ciències de
la Salut de la URV

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va pronunciar la
conferència anual sobre l’estat de la ciutat, sota el títol
‘Avançant amb garanties de futur’. L’acte estava inclòs en el
cicle de compareixences dels principals alcaldes del Camp de
Tarragona, que cada any, a excepció dels anys d’eleccions
municipals, organitza el Col·legi. En aquesta ocasió, hi van
participar els alcaldes de Tarragona, Valls, Cambrils i Reus.
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Sara Sans repeteix com a presidenta de la Demarcació de
Tarragona del CPC
Dia:
5 de març de 2014
Lloc:
Col·legi de Periodistes de
Catalunya

La Junta Electoral Central va acordar proclamar la
candidatura encapçalada per Sara Sans a les eleccions
col·legials a la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Tarragona.
La candidatura encapçala per Sans va ser l'única en optar a
les eleccions per renovar la junta de la demarcació.

Traspàs de juntes

Dia:
11 de març de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La periodista de la Vanguardia Sara Sans va ser ratificada
com a presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, després que es fes el traspàs de
poders i càrrecs entre la junta sortint i l’entrant. La nova
junta de Tarragona es va completar amb Ivet Batet
(vicepresidenta), Raquel Sans (tresorera), Esteve Giralt
(vocal) i Núria Valls (vocal). El càrrec de secretari va quedar
vacant. Tots s'estrenaven com a membres de la junta de
Tarragona, excepte la presidenta, que repetia en el càrrec, i
Núria Valls, que ja formava part de l’anterior junta de
govern.
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Sessió en streaming sobre les eleccions europees
Dia:
18 de març de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Amb motiu de les eleccions europees, que van tenir lloc del
22 al 25 de maig als 28 Estats membres de la UE, el Col·legi
de Periodistes de Catalunya, juntament amb l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona, van organitzar la sessió
informativa “Com seran les eleccions europees 2014?”.
La xerrada, que va anar a càrrec de Jaume Duch, director per
a les relacions amb els mitjans de comunicació i portaveu del
Parlament Europeu, es va poder seguir a Tarragona a través
del servei d’streaming.

Marc Càmara, nou secretari de la junta
Dia:
19 de març de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El periodista Marc Càmara va ser nomenat secretari de la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. Càmara, cap de continguts de Ràdio Reus, SER
Tarragona, Ràdio Móra d’Ebre i Ràdio Ebre, es va incorporar
així a la nova junta de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi, presidida per Sara Sans.

Curs: Analítica web per a periodistes
Dia:
25 de març de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Àlex Poderoso va impartir aquest curs, orientat a capacitar
els periodistes en l’ús de les eines per conèixer al detall el
trànsit que arriba als mitjans digitals i a ensenyar-los com
extreure’n el màxim profit. Onze persones van cursar la
proposta d’analítica web, que forma part de l’anomenada
“intel·ligència empresarial”, l’objectiu de la qual es basa en
l’estudi acurat de la informació rellevant per prendre
decisions.

Jornada de formació per a periodistes sobre la UE
Dia:
27 de març de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El Col·legi i el Centre Europe Direct de l’Ajuntament de
Tarragona van organitzar la jornada de formació per a
periodistes ‘L'ABC de la Unió Europea davant les eleccions
del 25 de maig de 2014’.

9

Debat amb els candidats a les eleccions europees
Dia
9 d’abril de 2014
Lloc
Aula Magna del Campus
Catalunya de la URV

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes i la
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), amb la col·laboració de l’Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC), van organitzar
un debat amb candidats a les eleccions europees del 25 de
maig, que va moderar el col·legiat Ricard Lahoz.
Els candidats del PSC, CDC, ERC, ICV i PP van
proporcionar a la ciutadania informació de cara a les
eleccions al Parlament Europeu. Alhora, els mitjans de
comunicació tarragonins van poder conèixer, de primera mà,
les propostes dels diferents partits.

Renovació de l’acord de col·laboració amb Repsol

Dia:
7 de maig de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi,
Sara Sans, i el responsable de Comunicació de Repsol a
Tarragona, Josep Bertran, van oficialitzar la renovació de
l’acord de col·laboració entre ambdues entitats per a l’any
2014, consistent en diferents accions de comunicació
d’interès pels periodistes i la societat en general, així com
d’altres més específicament dirigides als col·legiats
tarragonins.
L’acord, iniciat l’any 2013, establia el patrocini per part de
Repsol de la sisena edició del cicle Experiència de Periodista,
el finançament de la Guia de la Comunicació 2014 i el
lliurament d’un exemplar de la Guia Repsol a cada
col·legiat,
entre
d’altres
accions.
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Fàtima Llambrich inaugura l’Experiència de Periodista
Dia:
8 de maig de 2014
Lloc:
Campus Catalunya de la
URV

La periodista d’informatius de Televisió de Catalunya,
Fàtima Llambrich, va inaugurar la sisena edició del cicle de
conferències Experiència de Periodista, l’objectiu del qual és
que reconeguts professionals dels mitjans de comunicació
posin a l’abast del públic la seva visió del món de la
comunicació.
Aquest cicle es du a terme ininterrompudament des de l’any
2009, i ha comptat amb la participació de Xavier Graset,
Josep Capella, Ferran Espasa, Josep M. Martí, Pilar
Aymerich, Joan Salvat, Milagros Pérez Oliva, Jordi Basté,
Pepe Baeza, Josep Cuní, Rosa M. Calaf, Xevi Xirgu, Llibert
Teixidó, Màrius Serra, Carles Capdevila, Rafael LópezMonné, Raquel Sans, Antoni Coll i Ramon Besa.

Antoni Bassas participa a l’Experiència de Periodista

Dia:
9 de maig de 2014
Lloc:
Campus Catalunya de la
URV

El popular comunicador Antoni Bassas va participar a la
sisena edició del cicle de conferències Experiència de
Periodista. Bassas, que en l’actualitat forma part de l’equip
directiu del diari Ara, va debutar davant dels micròfons de
Ràdio Joventut, als 16 anys. Quan en tenia 20, el va fitxar
Joaquim Maria Puyal perquè s'integrés a l'equip de les
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transmissions de futbol en català. Va dirigir El matí de
Catalunya Ràdio durant 14 temporades consecutives i, entre
2009 i 2013, va ser corresponsal de Televisió de Catalunya a
Washington.

Josep Martí Gómez tanca el cicle Experiència de Periodista
Dia:
15 de maig de 2014
Lloc:
Campus Catalunya de la
URV

La clausura de la sisena edició del cicle de conferències
Experiència de Periodista va anar a càrrec de Josep Martí
Gómez, veterà periodista amb quasi mig segle de professió a
les espatlles. Martí Gómez exerceix el periodisme des de
1966. Al llarg de la seva trajectòria ha tractat tots els
gèneres: l'entrevista i el reportatge, la crònica política i la
cultural,
la
corresponsalia
i
l'actualitat.

Taula rodona: Cinc empreses d’innovació en empreses del
sector turístic
Dia:
12 de juny de 2014
Lloc:
Teatre Auditori de Salou

La presidenta de la Demarcació de Tarragona, Sara Sans, va
moderar la taula rodona ‘Cinc empreses d’innovació en
empreses del sector turístic’, organitzada per l’MBA de la
Universitat Rovira i Virgili, amb col·laboració amb el
Patronat Municipal de Turisme de Salou i la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes. Els diferents actors
implicats del sector turístic van coincidir a l’hora de destacar
la col·laboració i la generació de noves aliances com el camí
més ràpid i eficaç per atraure nous clients i fer-se més forts
en nous mercats, especialment necessari en una situació de
crisi.
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Festa de les Petxines de la Informació 2014

Dia:
13 de juny de 2014
Lloc:
Centre d’Art Cal Massó
de Reus

El periodista Enric Pujol (Tarragona, 1954) va ser 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 al Centre d’Art Cal Massó de Reus.
D’altra banda, l’ Associació provincial de paràlisi cerebral de
Tarragona ‘La Muntanyeta’ va ser guardonada amb la
Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats
l’Ajuntament d’Altafulla i el festival Tarraco Viva.
La Petxina Tancada va recaure en Javier Ruiz, jutge-degà
dels Jutjats de Reus, que va superar en nombre de vots els
altres candidats: el cap del gabinet d’alcaldia de
l’Ajuntament de Tarragona, Gustavo Cuadrado, i els Mossos
d’Esquadra.
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 d’atenció
a aquella font informativa que ha entorpit la feina dels
mitjans de comunicació.
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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 d’un
periodista.

Jornada formativa sobre el món casteller
Dia:
19 de juny de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya van organitzar una sessió formativa per facilitar
coneixements bàsics i eines als periodistes que han
d’informar sobre els castells.
La sessió, amb una desena d’assistents, va ser impartida per
Raquel Sans, periodista (Quarts de Nou) i membre de la junta
del Col·legi a Tarragona, i Guillermo Soler, periodista i
gerent de la Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya.

Sopar i castell de focs artificials
Dia:
4 de juliol de 2014
Lloc:
Port Esportiu Tarragona

Una trentena de col·legiats i acompanyants van gaudir d’un
sopar a bord d’una tradicional barca de pesca, des de la qual
van poder contemplar el castell de focs que en aquestes dates
es dispara amb motiu del Concurs Internacional de Focs
Artificial ‘Ciutat de Tarragona’. L’activitat, gratuïta pels
assistents, va ser fruit de l’acord de col·laboració entre la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes i
Repsol per a l’any 2014.

Presentació de la Guia de la Comunicació 2014
Dia:
11 de juliol de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

L’11 de juliol es va presentar en societat la ‘Guia de la
comunicació de les comarques de Tarragona i les Terres de
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l’Ebre 2014’, editada en format llibret per la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes. La guia és una
important eina de treball, tant pels professionals de la
comunicació com per aquelles entitats, institucions o
persones que han de contactar amb els mitjans.
La guia es divideix en diversos apartats. Un primer bloc es
refereix als mitjans de comunicació, agrupats segons el seu
suport (premsa escrita, diaris digitals, publicacions
comarcals i mitjans audiovisuals). Un segon bloc es refereix
a entitats i empreses, des dels partits polítics als centres
universitaris, passant per alguns dels principals agents
econòmics de la demarcació. Sense oblidar les empreses de
comunicació del territori i alguns dels periodistes freelance
que hi treballen. Un tercer bloc agrupa les diferents
administracions (local, autonòmica i central). Finalment, la
informació sobre el Col·legi ocupa el darrer dels blocs.
Se n’han editat un total de 1.200 exemplars.

Visita guiada a la Cooperativa Falset-Marçà
Dia:
13 de setembre de 2014
Lloc:
Cooperativa Falset-Marçà

Una desena de col·legiats i acompanyants van assistir a la
visita guiada a les instal·lacions de la Cooperativa Falset
Marçà, organitzada per la Demarcació de Tarragona del
Col·legi.
Durant l’activitat gratuïta, els assistents van recórrer el celler
de la cooperativa acompanyats d’un guia, que els va explicar
les qualitats arquitectòniques, funcionals i artístiques
d’aquest edifici històric, construït per Cèsar Martinell i que
és una mostra del llegat modernista en el món rural. Per
acabar la visita, es va fer un tast de vins de la cooperativa.
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Sopar amb la periodista Rosa Mari Bosch
Dia:
10 d’octubre 2014
Lloc:
Cal Massó de Reus

El grup de periodistes La Canallesca, que mensualment
organitza un sopar tertúlia itinerant, va arribar a un acord de
col·laboració amb la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes per donar una nova empenta a aquesta
iniciativa.
D'aquesta manera, el Col·legi de Periodistes ha recuperat una
activitat que ja havia impulsat anys enrere i uneix esforços
per promoure el debat sobre la professió, l'intercanvi de
coneixements i la cohesió del col·lectiu. La primera
convidada del curs va ser la periodista de La Vanguardia
Rosa Mari Bosch.

Jornada de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla
Dia:
18 d’octubre de 2014
Lloc:
Hotel
Gran
Claustre
d’Altafulla

El vocal de la junta de la Demarcació de Tarragona del CPC,
Esteve Giralt, va moderar la taula rodona ‘Com actuar en les
organitzacions davant una crisi 2.0?’, en el marc de la tercera
edició de la Jornada de Comunicació Local 2.0, que aquest
any portava per títol ‘Quan arriba la crisi’.
La jornada, promoguda per l’Ajuntament d’Altafulla, tenia
l’objectiu d’analitzar i debatre aquest tipus de situacions a les
xarxes socials, i estava dirigida especialment a professionals
de la comunicació, tècnics municipals, responsables polítics i
estudiants, però estava oberta també a persones que en el seu
dia a dia professional usen les xarxes socials.
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Curs: Gabinets de comunicació 2.0
Dies:
13 i 20 d’octubre de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Set persones van assistir al curs ‘Gabinets de comunicació
2.0: eines i gestió’, que van impartir les periodistes Nereida
Carrillo i Marta Rosés. El curs va proporcionar les eines i els
coneixements bàsics per desenvolupar les tasques pròpies
d’un gabinet de comunicació, tant en l’àmbit tradicional de
relació amb els mitjans com a través de la comunicació 2.0.
Al llarg de les dues sessions, es van analitzar casos d’èxit i es
va explicar com dissenyar, implementar i avaluar una
estratègia de comunicació que va incloure webs, xarxes
socials i altres mitjans.

Reunions amb el president de l’Audiència i el degà de Reus
Dia:
29 d’octubre de 2014
Lloc:
Jutjats
de
Reus
i
Audiència de Tarragona

La presidenta i el vocal de la junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes, Sara Sans i Esteve
Giralt, respectivament, es van reunir el 29 d’octubre amb el
jutge degà de Reus, Javier Ruiz, i amb el president de
l’Audiència de Tarragona, Javier Hernández. Per una banda,
el jutge-degà de Reus va afirmar que habilitarà, a les
dependències judicials de la capital del Baix Camp, un espai
perquè hi puguin treballar els professionals que duen a terme
cobertures informatives en aquestes instal·lacions, evitant
així les llargues guàrdies dels professionals de la informació
al carrer. D’altra banda, el president de l’Audiència
Provincial de Tarragona es va comprometre a millorar els
fluxos de comunicació amb els periodistes i a facilitar l’accés
dels professionals dels mitjans a les sentències públiques.
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Exposició sobre les declaracions de l’abat Escarré a Le Monde

Dia:
13 a 28 de novembre de
2014
Lloc:
Centre Tarraconense El
Seminari

L'exposició 'Premsa i dictadura: l'abat Escarré a Le Monde',
es va poder visitar entre el 13 i el 28 de novembre al Centre
Tarraconense El Seminari. La mostra, que constava de nou
plafons informatius i exemplars originals de la premsa
estrangera i espanyola de 1963, commemorava els 50 anys de
les declaracions en contra de la dictadura franquista que
l’abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré, va fer al
periodista José Antonio Novais per al diari francès Le
Monde.
A l’acte d’inauguració hi van participar Jaume Pujol,
arquebisbe de Tarragona, Sara Sans, presidenta de la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes, Josep
Sabaté, periodista que va pronunciar la conferència
inaugural, i Teresa Carreras, presidenta de l’Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) i comissària de
l'exposició.
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Jornada sobre el tractament de la violència masclista als
mitjans
Dia:
24 de novembre de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La Demarcació de Tarragona del Col·legi i el departament de
Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona, amb la
col·laboració de l’Associació de Dones Periodistes, van
impulsar una jornada sobre el tractament de la violència de
gènere als mitjans de comunicació, amb motiu del Dia
Internacional contra la Violència de Gènere.
En el marc de la jornada, es van presentar en primícia els
resultats de 2013 de l’informe ‘Impacte de les recomanacions
sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de
comunicació’ i es va fer una taula rodona d’anàlisi i reflexió.

Jornada sobre polítiques de transport i mobilitat sostenible
Dia:
26 de novembre de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La Demarcació de Tarragona del Col·legi, els ajuntaments de
Tarragona i Reus i la Universitat Rovira i Virgili van
organitzar aquesta jornada, amb l’objectiu d’oferir una
contextualització dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS) en el compromís d’Europa d’aconseguir, l’any
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2050, una reducció d’entre el 80% i el 95% de les emissions i
de mantenir l’escalfament de l’atmosfera per sota dels 2ºC.
Els ponents també van oferir un anàlisi del present i futur del
transport públic al Camp de Tarragona.

Trobada de Nadal
Dia:
18 de desembre de 2014
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La tradicional trobada de Nadal amb els col·legiats i
col·legiades va incloure la presentació de la memòria de les
activitats realitzades durant l’any 2014, així com l’avenç
d’algunes de les propostes per a l’any que ve.
Els assistents van brindar amb cava i van poder recollir el
detall de Nadal. Els que encara no ho havien fet, també van
poder recollir la Guia de la Comunicació 2014.
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Previsió activitats 2015
Vida col·legial


Esmorzars periodístics



Debats electorals



Experiència de Periodista



Festa de les Petxines de la Informació



Convocatòria dels primers premis de comunicació



Exposicions



Premsa als instituts

Serveis col·legials


Cursos



Jornades i tallers formatius i divulgatius



Conveni amb Repsol



Serveis d’assessorament



Asisa
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