
16 d’abril de 2015

D E M A R C A C I Ó
D E  TA R R A G O N A

D E M A R C A C I Ó
D E  TA R R A G O N A

OrganitzaOrganitza

www.tarragona.repsol.com

TALLER DE 
SINERGOLOGIA  
I SESSIÓ SOBRE 

VOCABULARI
INDUSTRIAL

SEMINARI DE FORMACIÓ PER A PERIODISTES
TALLER DE SINERGOLOGIA 

i sessió sobre vocabulari industrial
Aquesta activitat s’emmarca en l’acord de col·laboració 
que hi ha entre la Demarcació de Tarragona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i Repsol. Segons aquest acord, 
al llarg de l’any, es desenvolupen diverses accions for-
matives d’interès per als periodistes i, especialment, per 
col·legiats de la província de Tarragona.

OBJECTIUS:
El seminari de formació per a periodistes té diversos objectius:
• Ampliar el coneixement dels periodistes sobre els con-
ceptes específics del sector químic.
• Oferir eines per ajudar a interpretar les informacions 
generades sobre l’activitat de Repsol.
• Complementar la formació dels assistents amb una 
activitat d’utilitat per al desenvolupament de la professió 
periodística. 

DATA:
El seminari de formació per a periodistes tindrà lloc el dia 
16 d’abril de 2015, a les instal·lacions del Centre Tarraco-
nense el Seminari. Aquest espai, en què s’hi realitzen con-
ferències, reunions, congressos, exposicions, entre d’altres 
activitats, es troba al carrer Sant Pau, núm. 4 de Tarragona. 

Els interessats poden inscriure’s enviant un correu a:
xavier.arnavat@servexternos.repsol.com
secretaria-tarragona@periodistes.org

Aquesta preinscripció està subjecta a un nombre limitat 
de places.



LA SINERGOLOGIA
Tothom realitza gestos o petits moviments 
dels que no en som plenament cons-
cients. La Sinergologia és la disciplina que 
s’encarrega d’analitzar i interpretar aquest 
conjunt d’actituds corporals, que es rea-
litzen sense tenir-ne consciència. L’estudi 
d’aquest llenguatge corporal permet desxi-
frar els moviments i fins i tot, els silencis de 
les persones, per la qual cosa la Sinergolo-
gia pot ser de gran utilitat per a l’exercici de 
la professió periodística.

En el transcurs del taller, s’oferirà una ex-
plicació sobre com aplicar la Sinergologia 
en l’àmbit periodístic. També es visionaran 
diverses entrevistes a responsables polítics, 
les quals s’analitzaran a partir de l’aplicació 
de la Sinergologia.

És un dels socis fundadors d’ESSIN d’on també 
n’és director executiu. David Ganuza és també 
enginyer tècnic industrial i pèrit judicial en Siner-
gologia. Realitza accions formatives de Siner-
gologia aplicada a la negociació per a diferents 
institucions, com el Ministeri de Defensa o les 
Forces de Seguretat de l’Estat. 

D’altra banda, també és formador en Sinergolo-
gia aplicada al coaching a diferents escoles, i rea-
litza conferències i col·laboracions en investiga-
cions en Sinergologia per a diferents institucions.

Matí
09:15 Rebuda i acreditació 

09:45 Inici del Seminari
 Benvinguda a càrrec del director del Complex In-

dustrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc 
Font, de la presidenta de la Demarcació de Tarra-
gona del Col·legi de Periodistes, Sara Sans, i del 
coordinador de Comunicació de Repsol, Josep 
Bertran.

10:00 Primera sessió
 VOCABULARI BÀSIC INDUSTRIAL PETROQUÍMIC

La sessió serà impartida de forma conjunta per 
diferents responsables de Repsol. Es farà un 
repàs bàsic però complet sobre les activitats i 
les instal·lacions del C. I. de Repsol a Tarrago-
na. Sessió de formació conjunta a càrrec de: 
Josep Francesc Font, Alberto Del Corral i Josep 
Bertran.

11:30 Segona sessió 
 CONFERÈNCIA “LA SINERGIOLOGIA I LA SEVA 
APLICACIÓ A L’ÀMBIT PERIODÍSTIC”. 
A càrrec de David Ganuza Madurga, director exe-
cutiu d’ESSIN Sinergología. 

12:30 Coffee break.

13:00 Tercera sessió
 TALLERS SOBRE L’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA 
SINERGIOLOGIA A UNA ENTREVISTA. 
A càrrec de David Ganuza Madurga, director exe-
cutiu d’ESSIN Sinergología. 

14.30  Dinar (lunch, a peu dret)

Tarda
16:00 Primera sessió
 VOCABULARI BÀSIC INDUSTRIAL PETROQUÍMIC

La sessió serà impartida de forma conjunta per 
Josep Francesc Font, Alberto Del Corral i Josep 
Bertran. Es farà un repàs bàsic però complet so-
bre les activitats i les instal·lacions del Complex 
Industrial de Repsol a Tarragona.

17:30 Segona sessió 
 CONFERÈNCIA “LA SINERGIOLOGIA I LA SEVA 
APLICACIÓ A L’ÀMBIT PERIODÍSTIC”. 
A càrrec de David Ganuza Madurga, director exe-
cutiu d’ESSIN Sinergología. 

18:30 Coffee break.

19:00 Tercera sessió
 TALLERS SOBRE L’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA 
SINERGIOLOGIA A UNA ENTREVISTA.
A càrrec de David Ganuza Madurga, director exe-
cutiu d’ESSIN Sinergología. 

20:30 Comiat del Seminari
 A càrrec del director del Complex Industrial de 

Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, de la 
presidenta de la Demarcació de Tarragona del 
Col·legi de Periodistes, Sara Sans, i del coordinador 
de Comunicació de Repsol, Josep Bertran.

David Ganuza
director executiu 
d’ESSIN Sinergología

VOCABULARI INDUSTRIAL I TALLER DE SINERGOLOGIA
 16 d’abril de 2015

FORMAT
El taller consta de tres sessions que s’impartiran tant al matí 
com a la tarda. Els participants poden assistir a cada una 
de les sessions en l’horari que millor els convingui, sense 
necessitat d’haver-les de cursar de manera correlativa. La 
inscripció en aquest seminari inclou la participació en el dinar.


