Memòria d’activitats
Any 2015
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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:

Secretària tècnica: Laura Casadevall
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U

ny més, ens trobem coincidint amb les dates nadalenques, per fer balanç de l'any i
desgranar els bons propòsits de cara a un 2016 que ja treu el cap al calendari. També
aprofitem per donar la benvinguda als companys i companyes que aquest any han fet el
pas de col·legiar-se, per veure'ns tots plegats, per brindar amb cava i per desitjar-nos
que en els propers 12 mesos tot siguin bones notícies.

Malauradament, el glop de cava d'avui té un regust molt amarg, doncs fa tan sols uns
dies vam haver d'acomiadar-nos, compungits, del company Joan-Marc Salvat. El volem
recordar per la seva aportació al periodisme de les comarques de Tarragona. No només
perquè, amb 27 anys, demostrés la seva vàlua en els mitjans en què va treballar, també
per la seva professionalitat i entusiasme, en uns moments difícils pels joves que
s’intenten obrir camí en el periodisme.

El Col·legi de Periodistes també creu que un bon periodisme és possible. Exemple
d'això és la nostra bel·ligerància contra els blocs electorals. Aquest any, de conteses a
les urnes, no ens hem cansat de repetir-ho: la informació en els mitjans públics ha
d'atendre a criteris estrictament periodístics. Per cert, aprofitem per avançar que, al
2016, reprendrem les conferències d'alcaldes, interrompudes aquest any a causa,
precisament, de les eleccions municipals. I parlant d'eleccions, volem retre comptes
d’algunes de les promeses i propòsits expressats en aquesta mateixa taula fa just un any.

La junta que encapçalo es va comprometre a impulsar uns premis de periodisme de
referència a les nostres comarques. Durant els últims mesos, hem treballat en aquesta
direcció i continuarem fent-ho per fer-los possibles. A falta de tancar alguns detalls,
confio que aviat tindreu noves i bones notícies al respecte.

Pel que fa a les activitats realitzades aquest any, destaquem les vuit xerrades de la
Premsa als Instituts, a càrrec de col·legiats a l’atur o autònoms; l’Experiència de
periodista, que en aquesta edició ha estrenat seu a l’Antiga Audiència, aconseguint un
gran èxit de públic i un alt nivell dels conferenciants; la festa de les Petxines de la
Informació, que va engrescar-nos a tots plegats amb el Quim Pons i la Danae Boronat
com a mestres de cerimònia; i la renovació de l’acord amb Repsol, que ha permès el
finançament d’alguna de les activitats programades.

En total, hem organitzat o col·laborat en 38 dies d’activitats. Pel que fa a l’ocupació de
la sala en què ara mateix ens trobem, s’han celebrat 31 actes, enfront dels 23 de l’any
passat. D’aquests, un 64,5% han estat actes propis i un 35,5% d’aliens. Cal destacar que
aquest any hem invertit prop de 2.000 euros en el condicionament de l’espai amb nou
sistema de projector, pantalla i ordinador portàtil adaptat a les necessitats actuals.
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A banda dels actes que trobareu a la memòria, i que en aquesta introducció traduïm en
xifres, hem realitzat reunions i gestions adreçades a millorar el sistema de comunicació
de les nostres comarques.

Respecte als cursos, hem triplicat les xifres de l’any passat, amb sis propostes
formatives, un còmput de 44 alumnes i una nota de mitjana de 8,5 en l’apartat de
satisfacció global.

Pel que fa al nombre de col·legiats, estem cofois d’anunciar-vos que, malgrat la
recessió, continuem creixent: ja hem arribat als 225 associats i associades (18
jubilats/des, 115 sèniors actius/ves, 67 joves i 25 sèniors no actius/ves), quatre més que
l’any anterior. Vull aprofitar per tenir un record a la memòria del company Ferran
Rodríguez Font, que ens va deixar el passat mes de juliol.

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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Presentació de la revista ‘F. La revista de Foment’
Dia:
19 de gener de 2015
Lloc:
CEPTA

La presidenta del Col·legi de Periodistes a les comarques de
Tarragona, Sara Sans, va conduir l’acte de presentació del
número 2 de la revista 'F. La revista de Foment', una
publicació que significa la nova etapa d'aquest històric mitjà
que, en aquesta ocasió, agrupa la força empresarial amb les
noves tecnologies, l'art i la cultura.

Canallesca, amb Antoni Bassas
Dia:
19 de gener de 2015
Lloc:
Restaurant Al Natural

El periodista Antoni Bassas va ser el convidat a participar en
un sopar organitzat pel grup de periodistes La Canallesca, en
col·laboració amb la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes. L’objectiu d’aquests sopars itinerants és
promoure el debat sobre la professió, l'intercanvi de
coneixements
i
la
cohesió
del
col·lectiu.

Premsa als instituts
Dia:
Del 6 al 27 de febrer de
2015
Lloc:
Instituts del Camp de
Tarragona
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Entre el 6 i el 27 de febrer, 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 dels col·legiats
Xavier Zaragoza i Anna Rius i es van fer a centres de
Tarragona (2), Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Roda
de Berà, L’Hospitalet de l’Infant, Torredembarra i Vila-seca.
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.

Jornada sobre els models d’atenció assistencial
Dia:
10 de febrer de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El director de GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut),
Albert Pons, va oferir una sessió formativa adreçada a
periodistes sobre el present i el futur del model assistencial
de salut al Camp de Tarragona.
Durant la sessió es van donar dades sobre els recursos
sanitaris disponibles i els convenis de col·laboració en
matèria de salut del sector sanitari Tarragonès-Baix Penedès.
També es va dedicar un temps de la sessió a resoldre els
dubtes i les qüestions plantejades pels periodistes.
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Experiència de periodista

Dia:
23 de febrer al 16 de març
de 2015
Lloc:
Antiga Audiència de
Tarragona

Els periodistes Sergi Vicente, Cristina Puig, Xavier Aldekoa
i Toni Clapés van participar en la setena edició del cicle de
conferències Experiència de periodista, organitzada per la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i la Càtedra Repsol d’Excel·lència en
Comunicació, amb el patrocini de Repsol i la col·laboració
de l’Ajuntament de Tarragona.
El director de BTV Sergi Vicente va inaugurar el cicle
dilluns 23 de febrer; El 2 de març va ser el torn de Cristina
Puig, expresentadora d’El Debate de la 1; el dia 9 d’aquell
mateix mes hi va participar Xavier Aldekoa, corresponsal de
La Vanguardia a l’Àfrica; i el punt i final del cicle el va posar
el popular comunicador Toni Clapés (16 de març).
L’objectiu del cicle de conferències és que reconeguts
professionals dels mitjans de comunicació posin a l’abast del
públic la seva visió del món de la comunicació i la vivència
personal
del
procés
d’informació
pública.
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Presentació del projecte Llegats
Dia:
25 de febrer de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La delegada del Col·legi pel projecte “Llegats”, Montserrat
Rius, i els prescriptors territorials del projecte, els col·legiats
Enric Pujol i Isabel Martínez, van presentar el projecte
“Llegats dels periodistes. Memòria de l'ofici", fruit d'un
conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya per a la recuperació,
preservació i difusió dels llegats personals dels periodistes
catalans, molts del quals són o han estat membres del
Col·legi.

Curs: Organització d’esdeveniments
Dia:
6 de març de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El curs, amb una orientació totalment pràctica, tenia com a
objectiu capacitar els participants per organitzar
esdeveniments des d’una perspectiva professional i rigorosa;
mostrar-los com trobar eines i recursos adequats a cada
pressupost; desenvolupar la part creativa de l’esdeveniment i
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treballar metodologies i trucs per gestionar cada projecte de
principi a fi. Hi van assistir 10 persones.

Renovació de l’acord de col·laboració amb Repsol

Dia:
19 de març de 2015
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
2015, 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 setena edició del cicle Experiència de
Periodista, celebrat entre el 23 de febrer i el 16 de març, amb
la participació dels periodistes Sergi Vicente, Cristina Puig,
Xavier Aldekoa i Toni Clapés.
D’altra banda, la col·laboració entre el Col·legi de
Periodistes i Repsol va permetre la celebració de la sessió
formativa “Eines per a periodistes. Vocabulari industrial i
taller de sinergologia”, al Centre Tarraconense el Seminari.
Finalment, tots els col·legiats tarragonins van pogut recollir a
la seu del Col·legi un exemplar de la Guia Repsol 2015.
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Curs: Introducció al wordpress per a periodistes
Dia:
15 i 22 d’abril de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Ariadna Fernández Planells va impartir aquest curs, en què
els 7 inscrits van tenir l’oportunitat d’aprendre a utilitzar
l’eina i publicar articles, fotografies i vídeos en el sistema de
gestió de continguts wordpress.com.

Taller de sinergologia i sessió sobre vocabulari industrial
Dia:
16 d’abril de 2015
Lloc:
Centre Tarraconense El
Seminari

Aquests seminari de formació, emmarcat en l’acord de
col·laboració entre Repsol i la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes, va comptar amb l’assistència d’una
trentena de periodistes, en dues sessions de matí i tarda.
Impartit per David Ganuza, tenia com a objectiu oferir eines
per ajudar els professionals de la comunicació a interpretar el
llenguatge corporal a través de la sinergologia. També va
servir per ampliar el coneixement dels periodistes sobre els
conceptes específics del sector químic.
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Debat sobre el patrimoni monumental de Tàrraco
Dia:
7 de maig de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
CPC

La presidenta del Col·legi de Periodistes a les comarques de
Tarragona, Sara Sans, va presentar un col·loqui-debat sobre
el patrimoni monumental de Tàrraco, impulsat per la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense i amb la presència dels
candidats a les eleccions municipals.

Trobada del Síndic amb els periodistes locals
Dia:
8 de maig de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va mantenir una trobada
amb els periodistes dels mitjans locals a la seu del Col·legi,
per exposar les línies principals de l’informe anual que lliura
cada any al Parlament, tot ressaltant aquelles qüestions que
afectaven les comarques de Tarragona.
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Curs: Taller de creació de continguts per a xarxes socials
Dia:
26 de maig i 2 de juny de
2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

En aquesta sessió intensiva amb Enrique San Juan, els
participants van descobrir de forma 100% pràctica com crear
continguts per a les quatre xarxes socials més importants en
base al model del cas, en viu i en directe. L’objectiu era
desenvolupar la capacitat de generar continguts d’alt valor
per a cada projecte que s’encarregui i en un temps rècord. Hi
van assistir cinc persones.

Sessió de formació sobre diversitat religiosa i mitjans
Dia:
28 de maig de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

L'activitat, organitzada conjuntament amb la Direcció
General d'Afers Religiosos de la Generalitat, va servir per
donar a conèixer quines són les tradicions religioses
establertes a Catalunya i les seves característiques principals.
Durant aquesta sessió es van analitzar aquells aspectes
vinculats a la religió que apareixen de manera més freqüent
en els mitjans de comunicació, per tal de contextualitzar-los i
poder-los analitzar amb profunditat. A la tarda, es va realitzar
una visita a una mesquita de Tarragona.
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Curs: Presentacions creatives amb Prezi
Dia:
8 i 15 de juny de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Marta Aguiló va impartir aquest curs sobre Prezi, una eina
molt potent que permet crear presentacions sorprenents, i
ajuda a transmetre el missatge mostrant les idees de forma
visual i estructurada. A més, permet treballar de forma
col·laborativa amb altres usuaris. Hi van assistir quatre
alumnes.

Petxines de la Informació 2015
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Dia:
10 de juliol de 2015
Lloc:
Jardins
del
Teatre
Metropol de Tarragona

El comunicador Xavier Graset (Vila-seca, 1963) 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-quatrena edició de la Festa
de les Petxines de la Informació.
D’altra banda, el gabinet de comunicació de l’Ajuntament de
Torredembarra va ésser guardonat amb la Petxina Oberta, a
la qual també estaven nominats els gabinets de premsa dels
Bombers de la Generalitat i de l’Associació Empresarial
Química de Tarragona (AEQT).
La Petxina Tancada va ser per al departament de premsa dels
Mossos d’Esquadra a Tarragona, que va superar en nombre
de vots els altres candidats: l’Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i el gabinet de
comunicació del Port de Tarragona.
La Festa de les Petxines de la Informació, enguany conduïda
pels periodistes Danae Boronat i Quim Pons, 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, pel seu hermetisme,
ha dificultat la feina dels mitjans de comunicació.

Jornada de comunicació local d’Altafulla
Dia:
17 d’octubre de 2015
Lloc:
Hotel
Gran
Claustre
d’Altafulla

La tresorera de la junta, Raquel Sans, va moderar una taula
rodona sobre xarxes socials i transparència en el marc de la
quarta edició de la Jornada de Comunicació Local 2.0
d’Altafulla. Sota el títol “Govern obert i transparència”, la
jornada es va centrar en conèixer el marc legal i debatre les
possibilitats i experiències de govern obert i transparència en
les administracions locals. La Demarcació de Tarragona del
Col·legi també va col·laborar en la difusió de
l’esdeveniment.
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Taula rodona: la dona com a protagonista de l’esport català
Dia:
23 d’octubre de 2015
Lloc:
Antiga Audiència
Tarragona

de

La presidenta de la junta, Sara Sans, va moderar la taula
rodona “La dona, protagonista de l'esport català”, en el marc
del cicle de conferències “L’esport com a fenomen cultural”,
organitzat pel Cluc Natació Tàrraco. La taula rodona va
comptar amb la participació de les esportistes Carme
Lluveras,
Gisela
Morón
i
Andrea
Jardí.

Curs: Xarxes socials visuals
Dia:
27 d’octubre de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

Vuit alumnes va tenir aquest taller pràctic dirigit per Enrique
San Juan. Els participants van abordar la manera d’entendre
les xarxes socials visuals (Youtube, Pinterest, Instagram),
com treure’ls partit en el pla de comunicació digital i com
generar contingut per a cadascuna d’elles. Com a bonus
d’aquest taller, es van tractar les aplicacions de la nova xarxa
d’emissió en directe Periscope, que està fent furor en mitjans
de tot el món.
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Curs: Maquetació de material corporatiu amb InDesign
Dia:
16 i 23 de novembre de
2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

En aquest curs, els participants van conèixer i aprendre a
utilitzar les possibilitats que ofereix Adobe InDesign per
maquetar de forma adequada diferents tipus de documents
corporatius. L’objectiu va ser millorar la presentació i la
qualitat de qualsevol peça editorial que ens encarreguin, des
d’un fulletó o un díptic fins a un document més extens com
una memòria corporativa, passant per un butlletí informatiu.
Marta Aguiló va ser l’encarregada de dirigir aquest curs, al
qual van assistir una desena d’alumnes.

Taula rodona: Reptes en la lluita contra la pobresa
Dia:
27 de novembre de 2015
Lloc:
Demarcació de Tarragona
del CPC

La presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi,
Sara Sans, va conduir una taula rodona impulsada per la
secció local d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), en
què representants dels principals partits que concorrien a les
eleccions generals del 20 de desembre van parlar sobre els
reptes en la lluita contra la pobresa a Tarragona.
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Dinar amb els representants dels col·legis professionals
Dia:
10 de desembre de 2015
Lloc:
Hotel Imperial Tarraco

La presidenta del Col·legi a les comarques de Tarragona,
Sara Sans, va participar en un dinar / col·loqui organitzat pel
candidat de CiU a les eleccions del 20 de desembre, Jordi
Jané, amb representants dels col·legis professionals de
Tarragona.

Trobada de Nadal 2015
Dia:
17 de desembre de 2015
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 2015, així com l’avenç
d’algunes de les propostes per a l’any que ve.
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Previsió d’activitats any 2016

Vida col·legial
•

Premsa als instituts

•

Conferències d’alcaldes

•

Experiència de Periodista

•

Festa de les Petxines de la Informació

•

Convocatòria dels primers premis de comunicació

Serveis col·legials
•

Cursos

•

Jornades i tallers formatius i divulgatius

•

Conveni amb Repsol

•

Serveis d’assessorament

•

Asisa
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