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VIDA COL·LEGIAL 
    

Premis Carles Rahola de Comunicació Local 

Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 26 de febrer l’Auditori Palau de 

Congressos de Girona. La sisena edició va comptar amb 83 treballs de 68 autors.  

La sèrie de fotografies “Pujol, caçat”, de Pere Duran, publicada al El País va aconseguir el Premi 

Carles Rahola en la categoria de millor fotografia publicada. La sèrie de reportatges “The secret 

life of Figueres”, de Josep M. Dacosta i Joan Manel Soldevilla, publicats a El Setmanari de l’Alt 

Empordà, van guanyar en la categoria al millor treball en premsa escrita. El Premi Miquel Diumé 

al millor treball en ràdio se’l va endur la secció cultural “La Carpeta” feta per Ràdio Girona – 

Cadena SER. El reportatge emès a TV3 La Jonquera: 20 anys sense frontera”, de Vicenç 

Asensio, va endur-se el Carles Rahola al millor treball en televisió. El premi a la millor informació 

digital va ser per a la web www.microcatalunya.cat, de Marc Serena i Edu Bayer. El jurat va 

premiar com a millor projecte sobre comunicació el treball presentat per Samuel Colomer i Mercè 

Sibina “Temporada alta: l’èxit de l’efímer”. En aquesta edició, el premi a millor comunicació 

institucional va queda desert.  

 

Setmana dels Rahola 

La tercera Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona 

del Col·legi de Periodistes i amb la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de 

Girona per donar més visibilitat als Premis Carles Rahola de Comunicació Local, es va inaugurar 

el 19 de febrer amb la taula rodona “Processant el procés. El paper dels mitjans de comunicació 

en el debat sobiranista”, que va comptar amb la participació dels periodistes Jesús Badenes, Jordi 

Grau, Albert Requena, Jaume Serra i Oriol Mas.  

La segona taula rodona va reunir Judith Argila, Miriam Diez, Meius Ferrer, Jaume Marin i Anna 

Punsí, que van debatre sobre mitjans i xarxes socials a “Del tweet al fet. La complexa (o no) 

relació entre periodisme i xarxes socials”. A més, es va programar una conferència amb Màrius 

Serra i es va emetre en directe des de la universitat el programa “Girona Ara” de FeM FM 

presentat per Eduard Cid.  

Com a novetat, es va presentar la creació de la beca Premis Carles Rahola, amb una dotació total 

de 3.000 euros i que tindrà dues modalitats: professional i per a estudiants universitaris.  

 

Mosques de la Informació 

El regidor de l’Ajuntament de Girona Carles Ribas; i Verònica Mas, responsable de premsa del 

Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, van rebre el 22 d’octubre les Mosques Borda i Grossa, 

respectivament. Amb aquests guardons els periodistes gironins premien aquells que més els han 

facilitat la feina (la Grossa) i "castiguen" els qui els l'han entorpida (la Borda). En la cerimònia, 

celebrada a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, també es va lliurar la Mosca de Sant Narcís a 

l’Spar CityLift Girona, l’equip campió de la Lliga Femenina espanyola de bàsquet en la 

temporada 2014-15. La Mosca del Col·legi, que reconeix trajectòries professionals dins el món 

periodístic, va ser doble: es va lliurar a la revista Presència pels seus 50 anys; i també a la 

periodista Natàlia Molero a títol pòstum, que va morir  prematurament el juliol de 2015 a causa 

d’un càncer.  

En aquesta edició, les escultures de les Mosques van ser obra de l’artista Sebi Subirós. 

 

Assemblea General Ordinària 

L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona es va celebrar el 22 d’abril de 2015, amb 

l’assistència d’una dotzena de col·legiats. La reunió va servir per parlar dels projectes de futur 

més immediats de la Junta de Girona. Els col·legiats assistents també van dir la seva i van exposar 

diferents idees i suggeriments.  

  

http://www.microcatalunya.cat/
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Actuacions diverses 

La Demarcació de Girona del Col·legi va continuar organitzant dinars i/o sopars Off the Record. 

Durant el 2015 els col·legiats van poder compartir taula i confidències amb Lluís Juncà, assessor 

d’Oriol Junqueras al Parlament Europeu i cap de gabinet del líder d’ERC; el conseller Santi Vila 

i el president de la Diputació de Girona, Pere Vila.  

 

Entre altres activitats, la Demarcació de Girona va col·laborar en l’organització de la projecció 

del documental Ciutat morta a la UdG i la posterior taula rodona amb els seus directors; també 

va participar en la organització de la sessió formativa “Diversitat religiosa a Catalunya i 

mitjans de comunicació”, promoguda per la Direcció General d’Afers Religiosos; i va 

organitzar, juntament amb el Departament d’Afers Religioses de la Generalitat, una taula rodona 

sobre la llibertat d’expressió que va comptar amb la participació del periodista Marc 

Marginedas, del ninotaire Jaume Capdevila Kap, i de l’expert en cultura, civilització i religió 

islàmiques Francesc Xavier Marín. La vicepresidenta de la Junta de Girona del CPC, Laura 

Fanals, va actuar com a moderadora. 

 

Cal remarcar també les vuit xerrades que es van dur a terme en diversos centres educatius de les 

comarques de Girona dins la campanya “La premsa a les escola”; i la sisena edició del Concurs 

de Nadales Periodístiques, que va comptar amb participació de vuit nenes d’entre 17 mesos i 10 

anys. El dibuix guanyador, obra de Júlia Torras, de 8 anys, va protagonitzar la nadala de la de la 

Demarcació de Girona, i l’autor va poder escollir llibres per valor de 50 euros a la Llibreria 22 de 

Girona, que, com sempre, cedeix part del premi.  

 

 

ELS SERVEIS COL·LEGIALS  
   

Exposicions 

 La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques gironines (1976-2014) 

L’exposició, comissariada per Enric Pujol i amb disseny de Marcel Dalmau, i que es va inaugurar 

el 21 de març de 2014 a la Casa de Cultura de Girona, va continuar la seva itinerància per les 

comarques de Girona. Projectada i organitzada per la Demarcació de Girona del Col·legi de 

Periodistes –amb el suport de la Diputació de Girona i de la Casa de Cultura de la Diputació de 

Girona—, aquest projecte volia deixar constància de la importància dels mitjans de comunicació  

i dels fets que han marcat època en cadascun dels períodes en què es pot dividir el temps 

transcorregut entre el final de la dictadura franquista i l’actualitat. Alhora, volia també reflectir 

quina ha estat l’evolució dels mitjans de comunicació que han recollit aquests fets.  

Després de veure’s a Girona, la mostra va estar a La Jonquera, Figueres i Blanes (durant el 2014). 

I durant el 2015 es va poder veure a Salt, Arbúcies, Sarrià de Ter i Puigcerdà. 

 
 Dones i ràdio 

Entre març i abril es va poder visitar aquesta mostra sobre les primeres locutores de ràdio de 

Catalunya. L’exposició era un recull de 28 fotografies antigues i alguns textos per contextualitzar 

l’època que s’hi il·lustrava, la dels pioners de la radiodifusió als anys 20 i 30 del segle XX.  

 

 

 Marika Vila, veu de dona trencant esterotips 

L’exposició, que es va poder veure el mes de maig, repassava de manera cronològica diversos 

treballs de l’autora, amb al trencament de tòpics com a presència constant. El discurs de la mostra 

versava al voltant dels espais femenins i de les seves veus en el món del còmic, ja sigui com a 

subjectes creadors o objectes representats.  
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 Catorze mirades a dotze mesos. Fotografies presentades a la sisena edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local 

Entre els mesos de juny i octubre, la Demarcació de Girona va acollir l'exposició "Catorze mirades 

a dotze mesos", una selecció de les 135 imatges que es van presentar als Premis Carles Rahola de 

Comunicació Local. La mostra, organitzada pel CPC-Girona i la Diputació de Girona, estava 

integrada per una trentena de fotografies que recordaven alguns dels fets que van ser notícia entre 

la cinquena i la sisena edició dels guardons. 

 

 El llapis més esmolat 

Els últims mesos de 2015, la seu de Girona va acollir aquesta exposició de Manel Fontdevila que 

permetia descobrir el procés creatiu del ninotaire manresà i recollia vint-i-cinc dibuixos originals 

fets a mà al costat de la vinyeta definitiva, totes publicades al periòdic digital ElDiario.es. 

 

   

Cursos 

Al llarg del 2015 s’han continuat programant a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya alguns dels cursos oferts pel Centre de Formació i Desenvolupament, i se’n van poder 

tirar endavant una desena.  
   

 

Sopar de Periodistes 

Una quarantena de periodistes van participar en la setena edició d’aquest sopar, que va tenir lloc 

a Can Vehí, a Sarrià de Ter. El Col·legi va assumir una part del cost de l’àpat dels col·legiats 

assistents. 
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GENER 

 

● Dijous 8 de gener 

 a les 12 del migdia, la Junta assisteix a la concentració de rebuig a l’atemptat 

contra el setmanari satíric francès Charlie Hebdo, convocada per la Generalitat a 

Girona. S’avisa també tots els col·legiats perquè hi puguin assistir.  

 

● Dilluns 12 de gener 

 a la 1 del migdia, finalitza el termini per presentar treballs als VI Premis Carles 

Rahola de Comunicació Local. S’hi ha presentat 83 treballs i 68 autors.  

 

● Dimarts 13 de gener 

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Dimecres 14 de gener 

 a 2/4 de 2 de la tarda, Laura Fanals i Anna Estartús assisteixen a una reunió a la 

Diputació, juntament amb representants de la UdG i l’Ajuntament, per parlar de 

la Setmana dels Rahola.  

 

● Dimarts 20 de gener 

 a les 11 del matí, al Teatre Municipal de Girona, Sílvia Planas i Tania Tapia 

assisteixen a la Diada de la Policia Municipal de Girona. 

 

● Dimecres 21 de gener 

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de la CUP per parlar de 

com encara les properes eleccions municipals.  

 Joan Ventura, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a Barcelona a l’assemblea 

anual ordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

● Dijous 22 de gener 

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de l’AECC.  

 els col·legiats Manel Mesquita i Mònica Cabruja assisteixen a la reunió 

informativa sobre el programa “La premsa als instituts” que es fa a 2/4 d’11 del 

matí a la seu central del Col·legi. 

 

● Divendres 23 de gener 

 el Col·legi s’afegeix a una petició que fan diversos veïns del carrer a l’Ajuntament 

per tal que la plaça Bell-Lloc s’inclogui dins el recorregut d’espais del Girona 

Temps de Flors.  

 

● Dimarts 27 de gener 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de Joan Ventura i Xavier Cusell amb 

Quico Ràfols, secretari d’Acció Interna dels Sindicat de Periodistes de Catalunya-

Sindicat de Professionals de la Comunicació.  

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació del 

projecte “Unanovaconstitució.cat”, amb el jutge Santiago Vidal.  
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● Dijous 29 de gener 

 a les 12 del migdia, a la sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona, Joan 

Ventura participa en la roda de premsa per presentar l’acord de col·laboració que 

signen l’Ajuntament i la UdG amb la Diputació i el Col·legi de Periodistes per 

participar en la Setmana dels Rahola, i els actes de la III Setmana dels Rahola.  

 

 

FEBRER 

 

● Dimarts 3 de febrer 

 es pot començar a visitar l’exposició “La crònica dels canvis. El periodisme a les 

comarques de Girona (1976-2013)” a la Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt. La 

mostra hi estarà exposada fins el 28 de febrer.  

 

● Dimecres 4 de febrer 

 es comunica als col·legiats i periodistes que tenen a la nostre seu, per a consulta, 

un exemplar de la revista Charlie Hebdo del número immediatament posterior a 

l’atemptat que va patir. 

 

● Dijous 5 de febrer 

 a les 10 del matí, a la Diputació de Girona, reunió d’Anna Estartús amb Pere 

Sánchez, Clara Sánchez-Castro, Josep Maria Amargant, Albert Vilar i Jordi López 

per parlar dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. 

 

● Divendres 6 de febrer 

 a les 11 del matí, la col·legiada Mònica Cabruja ofereix una xerrada a l’IES Joan 

Triadú de Ribes de Freser dins la campanya “La premsa als instituts 2015”.  

 

● Dilluns 9 de febrer 

 a 2/4 de 2 la tarda, la col·legiada Mònica Cabruja ofereix una xerrada a l’IES 

Frederic Martí Carreras de Palafrugell dins la campanya “La premsa als instituts 

2015”.  

 

● Dimarts 10 de febrer 

 a 2/4 de 10 del matí, Xevi Masachs assisteix a la conferència que ofereix 

l’expresident del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, a l’EspaiCaixa de Girona, 

sobre “Paral·lelisme entre l’alta gestió de les empreses i l’esport”.  

 a les 9 del vespre, sopar “Off the record” amb Lluís Juncà, assessor d’Oriol 

Junqueras al Parlament Europeu i cap de gabinet del líder d’ERC. 

 

● Dijous 12 de febrer 

 a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Sílvia 

Planas assisteix a la presentació de l’onzè volum de la col·lecció “Girona 

Fotògrafs”, dedicat a Narcís Sans. 
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● Divendres 13 de febrer 

 a les 2 la tarda, la col·legiada Mònica Cabruja ofereix una xerrada a l’IES Bosc 

de la Coma d’Olot dins la campanya “La premsa als instituts 2015”.  

 a les 8 del vespre, a Ràdio Vilablareix, Xavier Cusell participa a la taula rodona 

“Joves i ràdio”, dins els actes del Dia de la Ràdio.  

 

● Dilluns 16 de febrer 

 a les 12 del migdia, a l’edifici de la Generalitat a Girona, Laura Fanals es reuneix 

amb representants de la Direcció General d’Afers Religiosos per parlar de 

l’organització del taller sobre diversitat religiosa per a periodistes.  

 

● Dimarts 17 de febrer 

 a partir de les 9 del matí, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, 

Laura Fanals és entrevistada al llarg de l’emissió del programa “Girona Ara, en 

directe des de la Universitat”, amb Eduard Cid, dins la III Setmana dels Rahola.  

 a les 10 del matí, a la sala de Juntes, reunió del jurat de la VI Edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local.  

 a les 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Laura 

Fanals es reuneix amb el psicòleg organitzatiu Xavier Peralta per facilitar-li les 

aportacions del Col·legi dins el projecte Compromís de Puntualitat – Iniciativa 

per a la Reforma Horària. 

 

● Dimecres 18 de febrer, 

 a ¼ d’11 del matí, el col·legiat Manel Mesquita ofereix una xerrada a l’IES de La 

Jonquera dins la campanya “La premsa als instituts 2015”.  

 a 2/4 de 3 Joan Ventura assisteix a la reunió de la Permanent al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya 

 a 2/4 de 4 Joan Ventura assisteix al ple de la Junta de Govern del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya.  

 

● Dijous 19 de febrer 

 a 2/4 d’11 del matí, el col·legiat Manel Mesquita ofereix una xerrada a l’IES Pla 

de l’Estany de Banyoles dins la campanya “La premsa als instituts 2015”.  

 a les 12 del migdia, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, taula 

rodona “Processant el procés”, dins la III Setmana dels Rahola. 

 

● Divendres 20 de febrer 

 a les 11 del matí, el col·legiat Manel Mesquita ofereix una xerrada a l’IES 

Vescomtat de Cabrera d’Hostalric dins la campanya “La premsa als instituts 

2015”.  

 a les 12 del migdia, reunió d’Anna Estartús amb Pere Sánchez i Ibet Vila, a la 

Diputació de Girona per parlar de la gala d’entrega dels Premis Carles Rahola de 

Comunicació Local.  

 

● Dissabte 21 de febrer 

 es penja l’exposició “Dones i ràdio”. 
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● Dilluns 23 de febrer 

 la Demarcació de Girona del Col·legi dóna suport a l’entrada al Registre 

Municipal de la moció de la Mesa d’Entitats per demanar el posicionament de 

l’Ajuntament de la ciutat davant la modificació de l’impost de Societats.  

 

● Dimarts 24 de febrer 

 a les 12 del migdia, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, taula 

rodona “Del tweet al fet”, dins la III Setmana dels Rahola. 

 

● Dimecres 25 de febrer 

 a 3/4 d’1 del migdia, la col·legiada Mònica Cabruja ofereix una xerrada a l’Institut 

de Vidreres dins la campanya “La premsa als instituts 2015”.  

 a les 5 de la tarda, reunió d’Anna Estartús amb Pere Sánchez, Ibet Vila, Màxim 

Castillo, David Sánchez, Aleix Mundo, Meritxell Riera i Òscar per ultimar detalls 

de la cerimònia de lliurament dels Premis Rahola. 

 

● Dijous 26 de febrer 

 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació 

d’Independents per la Selva.  

 a les 8 del vespre, a l’Auditori Palau de Congressos de Girona, lliurament dels VI 

Premis Carles Rahola de Comunicació Local.  

 

● Dissabte 28 de febrer 

 a partir de les 10 del matí, a la delegació de l’Alt Empordà del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, a Figueres, jornada formativa “El paper de la 

solidaritat als mitjans de comunicació”, organitzada pel Consell Municipal de 

Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Figueres, la Coordinadora d’ONG 

Solidàries i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 

 

MARÇ 

 

● Dimecres 4 de març 

 de 3 de la tarda a les 8 del vespre, curs “Organització d’esdeveniments”, amb Joan 

Salvat.  

 

● Divendres 6 de març 

 a les 2 de la tarda, Dinar “Off the record” amb el conseller Santi Vila.  

 a les 4 de la tarda, a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat, Xevi Masachs i Laura 

Fanals assisteixen a l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les 

Dones.  

 

● Dilluns 9 de març 

 la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya s’adhereix al 

manifest antiracista de l’Espai Antiracista de Salt i Girona.  
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● Dimarts 10 de març 

 a les 12 del migdia, Sílvia Planas es reuneix amb Carles Gorini per parlar de la 

Guia de la Comunicació. 

 

● Dimecres 11 de març 

 a les 4 de la tarda, reunió de feina de la col·legiada de Barcelona Núria Martí a la 

nostra seu.  

 

● Dijous 12 de març 

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Dimecres 18 de març 

 a  les 12 del migdia, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, 

conferència de Màrius Serra “El català dels mitjans de comunicació”, dins la III 

Setmana dels Rahola.  

 a les 2 de la tarda, Joan Ventura, Sílvia Planas i Anna Estartús dinen amb Màrius 

Serra.  

 

● Dijous 19 de març 

 a les 10 del matí, Joan Ventura es reuneix a la seu de Girona del CPC amb Jean 

Paul Griollet, president de Visa pour L’Image.  

 

● Dilluns 23 de març 

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori Jose Irla de l’Edifici de la Generalitat de Girona, 

Xavier Cusell assisteix a la conferència “Històries d’un Giravolt. Cooking up a 

tribute. La primera girona d’un restaurant” a càrrec de Josep Roca, de El Celler 

de Can Roca.  

 

● Dimecres 25 de març 

 a la 1 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Permanent al Col·legi 

de Periodistes de Catalunya.  

 a 1/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen al 

ple de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 

● Dijous 26 de març 

 de 10 del matí a 3 de la tarda, curs “Com contactar amb Edward Snowden”, 

d’Enric Borràs.  

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de valoració de la VI Edició dels 

Premis Carles Rahola de Comunicació Local. Hi assisteixen Joan Ventura, Laura 

Fanals, Anna Estartús (CPC), Pere Sánchez, Albert Vilar, Ibet Vila, Òscar 

Domínguez (Diputació), Mita Casacuberta (UdG) i Sílvia Planas (Ajuntament de 

Girona). 

 

● Divendres 27 de març 

 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació 

de Compromís amb Girona.  
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 a 2/4 de 7 de la tarda, al Museu d’Història de Girona, Sílvia Planas assisteix a la 

presentació de l’escultura de Ricard Guinó dedicada al poeta Miquel de Palol, 

donada per la família de Palol a l’Ajuntament de Girona.  

 

● Dilluns 30 de març 

 a la 1 de la tarda, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de Francesc 

Rebled per explicar els motius pels quals ha abandonat la presidència del Girona 

FC.  

 Xavier Cusell envia, en nom de tota la Junta, un missatge de condol a Lluís Juncà, 

assessor d’Oriol Junqueras al Parlament Europeu i cap de gabinet del líder d’ERC, 

per la mort de la seva dona en l’accident d’avió de Germanwings. Uns dies més 

tard se li fa arribar una carta.  

 

● Dimarts 31 de març 

 a les 11 del matí, vénen tècnics d’Armangué per preparar la reforma de la sala 

d’actes Miquel Diumé.  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Laura 

Fanals i Sílvia Planas assisteixen a la presentació del llibre Girona. La processó 

de Setmana Santa. 

 

 

ABRIL 

 

● Dijous 9 d’abril 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de la Comissió dels Premis Carles 

Rahola.  

 

● Divendres 10 d’abril 

 a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Planas assisteix a la 

presentació del llibre Polítics a la carta de Josep Maria Vallès. 

 

● Dimarts 14 d’abril 

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de Junta.  

 a les 4 de la tarda, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, projecció 

del documental “Ciutat morta” i, tot seguit, taula rodona amb els seus directors. 

L’acte és organitzat pell Grau en Comunicació Cultural i el Màster en 

Comunicació i Estudis Culturals de la UdG, en col·laboració amb la Demarcació 

de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

● Dimecres 15 d’abril, 

 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala d’actes Miquel Diumé, sessió formativa 

“Diversitat religiosa a Catalunya i mitjans de comunicació”, organitzada per la 

Direcció General d’Afers Religiosos amb la col·laboració de la Demarcació de 

Girona del CPC.  
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● Dijous 16 d’abril 

 a 2/4 de 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa del CEPA 

(Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius) per presentar a Girona l’Estratègia 

Catalana Residu Zero.  

 a les 5 de la tarda, reunió de Sílvia Planas i Anna Estartús amb Carles Gorini per 

parlar de la nova Guia de la Comunicació.  

 

● Dimarts 21 d’abril 

 a les 3 de la tarda, Laura Fanals participa a la UdG en una jornada d’orientació 

professionals per als estudiants del grau en Comunicació Cultural. 

 

● Dimecres 22 d’abril 

 a les 8 del vespre, assemblea de la Demarcació de Girona del Col·legi de 

Periodistes. 

 

● Dimarts 28 d’abril 

 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, presentació de la llista de 

Solidaritat Catalana a Girona.  

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, taula rodona 

sobre la llibertat d’expressió, organitzada pel Departament d’Afers Religiosos de 

la Generalitat i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes. Hi participen 

el periodista Marc Marginedas, el ninotaire Jaume Capdevila Kap, Francesc 

Xavier Marín, expert en cultura, civilització i religió islàmiques, i la 

vicepresidenta de la Junta de Girona del CPC, Laura Fanals, com a moderadora.  

 a 2/4 de 8 del vespre, Joan Ventura assisteix a l’obertura de l’exposició “Enric 

Marquès: la col·lecció de l’artista (1948-1989)”, a la Casa Pastors.  

 

● Dimecres 29 d’abril 

 a les 12 del migdia, Xevi Masachs assisteix a Barcelona a l’Assemblea General 

Ordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 Xavier Cusell és el representant de la Junta al Premi del Jurat de l’Opinió dels 

Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.  

 

 

MAIG 

 

● Divendres 1 de maig 

 a les 12 del migdia, al Palau de Fires, Sílvia Planas assisteix a la inauguració del 

Girona Bike World. 

 

● Dilluns 4 de maig 

 les 11 del matí, reunió d’Anna Estartús amb el delegat de Mitjans de Comunicació 

Social del Bisbat de Gironar, Miquel Calsina, per parlar de possibles 

col·laboracions.  

 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, trobada del Síndic de 

Greuges, Rafel Ribó, amb els mitjans de comunicació gironins.  
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 La vicepresidenta de la Demarcació de Girona, Laura Fanals, participa al Simposi 

Llibertat de Premsa organitzat per la Demarcació de Lleida del Col·legi al Centre 

de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida.  

 

● Dimecres 6 de maig 

 a 2/4 de 8 del vespre, Sílvia Planas presenta al Museu del Cinema la sessió del 

Cicle de Cinema i Arquitectura.  

 

● Dijous 7 de maig 

 a les 12 del migdia, reunió d’Anna Estartús amb la responsable de Projectes i 

Territoris d’Òmnium Cultural, Anna Grabalosa, per parlar d’una possible 

col·laboració.  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori Irla de la Generalitat a Girona, Tania Tapia modera 

el debat electoral organitzat per la Xarxa pels Drets Socials. 

 

● Dissabte 9 de maig  

 a les 11 del matí, a les escales de la Catedral, Sílvia Planas assisteix a la 

inauguració de la 60a edició del festival Girona, Temps de Flors. 

 

● Dimarts 12 de maig 

 es penja l’exposició “Marika Vila, veu de dona trencant estereotips”.  

 Joan Ventura parla al programa de ràdio Església Viva sobre els valors del 

periodisme.  

 

● Dimecres 13 de maig 

 a la 1 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Permanent al Col·legi 

de Periodistes de Catalunya.  

 a 1/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura i Xevi Masachs assisteixen al ple de la Junta 

de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 a les 7 de la tarda, al Palau Robert de Barcelona, Joan Ventura assisteix a la 

presentació a Catalunya del Festival Visa pour l’Image.  

 

● Dijous 14 de maig 

 a la 1 del migdia, visita de la Junta a la Biblioteca Carles Rahola per valorar que 

sigui la seu de les Mosques de la Informació 2015.  

 

● Divendres 15 de maig 

 a 2/4 d’1 del migdia, presentació de l’exposició “Marika Vila, veu de dona 

trencant estereotips”, amb la presència de Marika Vila i de Joan Ventura.  

 

● Dijous 28 de maig 

 de 9 del matí a 1 del migdia, primera sessió del curs “Gestió i retoc fotogràfic amb 

Lightroom”, amb Sergio Ruiz.  

 a les 6 de la tarda, al Centre Cívic Barri Bell – Mercadal de Girona, Sílvia Planas 

assisteix a la III Jornada Lluís Maria de Puig, amb el lema “2015 Any Europeu 

del Desenvolupament”.  
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● Divendres 29 de maig 

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, primera sessió del curs “Taller intensiu 

de creació de continguts per a xarxes socials”, amb Enrique San Juan.  

 a les 11 del matí, a l’auditori Irla de la Generalitat a Girona, Tania Tapia modera 

la taula rodona “Foment de la participació dels pacients en el Pla de Salut”,  dins 

la Jornada del Pacient organitzada pel Departament de Salut.  

 a la 1 del migdia, a l’auditori Irla de la Generalitat a Girona, Sílvia Planas modera 

la taula rodona “Avançant cap a un sector associatiu fort”,  dins la Jornada del 

Pacient organitzada pel Departament de Salut.  

 a les 6 de la tarda, Anna Estartús es reuneix amb el delegat de Mitjans de 

Comunicació Social del Bisbat de Girona, Miquel Calsina, per proposar-li 

organitzar visites per a col·legiats a diferents edificis del Bisbat. 

 

 

JUNY 

 

● Dimarts 2 de juny 

 Joan Ventura es reuneix amb l’artista gravador Sebi Subirós a la seu del Col·legi 

de Periodistes per encomanar-li la realització de les Mosques 2015.  

 

● Dimecres 3 de juny 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de la Comissió dels Premis Carles 

Rahola.  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Dijous 4 de juny 

 de 9 del matí a 1 del migdia, segona sessió del curs “Gestió i retoc fotogràfic amb 

Lightroom”, amb Sergio Ruiz. 

 

● Divendres 5 de juny 

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, segona sessió del curs “Taller intensiu 

de creació de continguts per a xarxes socials”, amb Enrique San Juan.  

 a ¼ d1 del migdia, a l’Institut d’Estudis Gironins, Joan Ventura participa en el 

debat sobre “Les fonts periodístiques i la comunicació local”, organitzat per la 

Societat Catalana de Comunicació dins la XXIV Conferència anual a Girona. Al 

debat també hi participen Jordi Xargayó, Jordi Grau, Àlex Martí, Eduard Cid, 

Carles Puidemont i Jordi Hernández. Lluís Costa exerceix de moderador.  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la seu de la Demarcació de Girona del Col·legi 

d’Arquitectes de Catalunya, Xavier Cusell assisteix a l’acte de lliurament dels 

Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2015. 

 

● Dimarts 9 de juny 

 a les 4 de la tarda, Laura Fanals assisteix al funeral del pare de Jordi Xargayó, 

col·legiat i director del Diari de Girona.  

 

● Dimecres 10 de juny 

 a 2/4 de 5 de la tarda, reunió de Sílvia Planas amb Anna Mas, de Glam, pel disseny 

de la Guia de la Comunicació.  
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● Dijous 11 de juny 

 de 9 del matí a 1 del migdia, tercera sessió del curs “Gestió i retoc fotogràfic amb 

Lightroom”, amb Sergio Ruiz. / 

 a les 10 del matí s’obre la convocatòria de la Beca dels Premis Carles Rahola.  

 a les 11 del matí, a la Biblioteca, la presidenta de l’associació Costa Brava Hotels 

de Luxe, Cristina Cabañas, lliura a la presidenta de l’AECC Girona, Pilar Cort, un 

donatiu solidari. 

 

● Dimarts 16 de juny 

 a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala Huertas Claveria, inauguració de l’exposició 

“Catorze mirades a dotze mesos. Fotografies presentades a la sisena edició dels 

Premis Carles Rahola de Comunicació Local”. 

 

● Dimecres 17 de juny 

 a les 10 del matí, a la sala Carles Rahola de la Generalitat a Girona, jornada 

informativa entre Mossos d’Esquadra i periodistes, organitzada per l’Àrea de 

Comunicació de la Regió Policial de Girona i la Demarcació de Girona del 

Col·legi de Periodistes.  

 De 10 del matí a 2 de la tarda i de 2/3 de 4 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, curs 

“Comunicació de Marques: Transmèdia Storytelling” amb Montecarlo.  

 a 2/4 de 5 de la tarda, reunió de Sílvia Planas amb Josep Maria Teixidor, de 

Sixtemia, per parlar de la creació d’una app per a la Guia de la Comunicació.  

 

● Dijous 18 de juny 

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, curs “Twitter per a periodistes” amb 

Sílvia Llombart.  

 

● Divendres 19 de juny 

 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió de formació de l’ACN als seus 

treballadors.  

 

● Dilluns 22 de juny 

 es convoca el VII Sopar de Periodistes de la Demarcació de Girona.  

 

● Dimarts 23 de juny 

 a 2/4 d’11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de la CUP per 

parlar de les seves línies d’actuació a la Diputació de Girona.  

 

● Divendres 26 de juny 

 a les 7 de la tarda, Xavier Cusell, assisteix a la conferència “Com vam crear 

internet”, d’Andreu Veà i Baró, en motiu del 20è aniversari de GRN Serveis 

Telemàtics.  
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JULIOL 

 

● Dijous 2 de juliol 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de la Comissió dels Premis Carles 

Rahola.  

 a 2/4 de 12 del migdia, Anna Estartús es reuneix amb la directora a la Biblioteca 

Carles Rahola, Lourdes Reyes.  

 

● Dimecres 8 de juliol 

 a 2/4 de 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de 

presentació del Festival del Llibre d’Una a l’altra mar, de Cotlliure.  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Dijous 9 de juliol 

 a la 1 del migdia, Laura Fanals es reuneix amb Mita Casacuberta, coordinadora 

del Màster de Comunicació Cultural de la UdG, per establir una possible 

col·laboració entre les dues entitats.  

 Comencen les obres de remodelació de la sala d’actes Miquel Diumé.  

 

● Divendres 10 de juliol 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, Sílvia Planas i Anna Estartús es reuneixen 

amb Carles Gorini per tancar les dades de la Guia de la Comunicació. 

 

● Dimarts 14 de juliol 

 a les 11 del matí, a la Sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Joan 

Ventura, juntament amb l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i el president 

d’Ara és l’Hora – Iniciativa per a la Reforma Horària, presenten els resultats de la 

prova pilot del Compromís de Puntualitat.  

 a ¾ de 4 de la tarda, reunió de la Junta.  

 a les 9 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura, Sílvia Planas i Xavier 

Cusell assisteixen a l’acte de commemoració del 30è aniversari de Televisió de 

Girona.  

 

● Dimecres 15 de juliol 

 a 1/4 de 3 de la tarda, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen al ple de la Junta 

de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

● Dijous 16 de juliol 

 a les 9 del vespre, VII Sopar de Periodistes al restaurant Can Veí de Sarrià de Ter.  

 

● Dimarts 21 de juliol 

 es respon la sol·licitud de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona 

amb un llistat de noms de col·legiats i col·legiades que podrien presentar el Dia 

Mundial del Turisme.  

 a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Girona, Joan Ventura assisteix 

al funeral de Mercè Huerta.  
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● Divendres 24 de juliol 

 a les 7 de la tarda, Joan Ventura i Xavier Cusell assisteixen a la inauguració de la 

terrassa 360CINCº.  

 

● Dilluns 27 de juliol 

 a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal, Joan Ventura 

i Xavier Cusell assisteixen al funeral de la col·legiada Natàlia Molero.  

 

● Dimarts 28 de juliol 

 a les 10 del matí, Anna Estartús es reuneix amb Mònica Marquès, tècnica de la 

Biblioteca Carles Rahola, per perfilar diverses col·laboracions entre les dues 

entitats.  

 

 

AGOST 

 

● Dijous 20 d’agost 

 a les 11 del matí, reunió de la Junta per parlar de les crítiques rebudes per part de 

diversos col·legiats al comunicat “Enèrgica condemna del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya per la manipulació dels mitjans de comunicació públics”, emès pel 

Col·legi de Periodistes el 14 d’agost.  

 

● Dimarts 25 d’agost 

 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, la Casa de la Generalitat a 

Perpinyà presenta l’edició 2015 del Festival Off de Perpinyà.  

 

● Dijous 27 d’agost 

 la Junta de Girona fa arribar a la degana del Col·legi i als membres de les Juntes 

de Govern i Permanent un document mostrant la seva disconformitat per la 

manera com s’ha fet públic el comunicat “Enèrgica condemna del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya per la manipulació dels mitjans de comunicació públics”. 

 

 

SETEMBRE 
 

● Dimarts 1 de setembre 

 es fa arribar als col·legiats gironins el document que la Junta de Girona ha enviat 

a la degana del Col·legi i als membres de les Juntes de Govern i Permanent 

mostrant la seva disconformitat per la manera com es va fer públic el comunicat 

“Enèrgica condemna del Col·legi de Periodistes de Catalunya per la manipulació 

dels mitjans de comunicació públics”. 

 

● Dimecres 2 de setembre  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Divendres 4 de setembre 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de la Comissió dels Premis Carles 

Rahola. 
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● Dilluns 7 de setembre 

 a les 10 del matí, Xevi Masachs passa per la seu del Col·legi per escollir els cursos 

que es programaran aquest trimestre.  

 

● Dimecres 9 de setembre 

 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de la PAH 

Girona-Salt.  

 

● Dimecres 16 de setembre 

 a la 2/4 de 2 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Permanent al 

Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 a 2/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen al 

ple de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 

● Dijous 17 de setembre 

 a les 10 del matí, a la biblioteca Carles Rahola, Anna Estartús es reuneix amb 

Lourdes Reyes (directora) i Mònica Marquès (tècnica) per parlar de diferents 

projectes de col·laboració entre les dues entitats.  

 a les 3 de la tarda, dinar dels membres de la Junta de la Demarcació de Girona 

amb el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i el Cap de Protocol, Josep 

Maria Amargant, a l’hotel Carlemany.  

 a les 7 de la tarda, a la Cambra de la Propietat, Anna Estartús i Sílvia Planas 

assisteixen a la reunió de la comunitat de propietaris.  

 

● Dissabte 19 de setembre 

 a les 11 del matí, a la Casa Saladrigues de Blanes, inauguració del Blanes Photo 

Festival, que inclou la Mostra de Fotoperiodistes Girona 2012. En representació 

del Col·legi i dels Fotoperiodistes de Girona hi assisteix Martí Artalejo.  

 

● Divendres 25 de setembre 

 s’obren les votacions per elegir els guanyadors de les Mosques Borda i Grossa 

2015.  

 En Pau Plana comença a treballar en la revisió de les dades de la Guia de la 

Comunicació. 

 

● Dimecres 30 de setembre 

 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant L’Argadà, reunió de la Junta de Demarcació 

per parlar del pressupost 2016. 

 

 

OCTUBRE 

 

● Divendres 2 d’octubre 

 a les 10 del matí, a la Sala de Juntes, reunió de la Comissió dels Premis Carles 

Rahola.  
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● Dilluns 5 d’octubre 

 a les 11 del matí, la Cap de Serveis Col·legials, Cristina Dacruz, visita la seu de 

Girona per facilitar informació a l’Anna Estartús i la Susana Farrerós sobre el 

funcionament del programa de base de dades del CPC.  

 

● Dimecres 7 d’octubre 

 a les 4 de la tarda, reunió de Sílvia Planas i Anna Estartús amb Anna Mas, de 

Glam Comunicació, per parlar del disseny de la Guia.  

 a les 7 de la tarda, a la Sala Miquel Diumé, debat sobre “Salut mental i 

periodisme”. El president de la Demarcació de Girona del CPC, Joan Ventura, 

dóna la benvinguda i la membre de la Junta Tania Tapia modera la taula rodona.  

 a 2/4 de 8 del vespre, al Saló de Descans de l’Ajuntament de Girona, Joan Ventura 

assisteix a la presentació del llibre “Miquel Santaló i Parvorell. Professor i polític 

republicà”, de Salomó Marquès.  

 

● Dijous 8 d’octubre 

 a les 7 de la tarda, a la Fundació Valvi, Joan Ventura assisteix a la conferència de 

Rafael Nadal “Literatura de la memòria”, en el marc dels Premis Bertrana.  

 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura assisteix a l’acte de 

lliurament dels premis internacionals LiberPress 2015. 

 

● Dimecres 14 d’octubre 

 a 2/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la seu de Barcelona a la reunió de 

la Junta Permanent.  

 a les 6 de la tarda, reunió d’Anna Estartús, Martí Sagué i El Ginjoler amb Mònica 

Marquès, de la biblioteca Carles Rahola, per ultimar aspectes de les Mosques de 

la Informació.  

 Tornen a la seu de Girona l’exposició “Mostra de Fotoperiodistes 2012”.  

 

● Diumenge 18 d’octubre 

 es penja l’exposició “El llapis més esmolat” de Manel Fontdevila a la sala 

d’exposicions Huertas Claveria de la seu de Girona del CPC. També es penja al 

despatx el quadre restaurat d’en Fita.  

 

● Dilluns 19 d’octubre 

 a 2/4 de 10 del matí, Joan Ventura és entrevistat a FeM Girona pel periodista 

Eduard Cid. 

 

● Dimarts 20 d’octubre 

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé del CPC Girona, roda de premsa de 

presentació de les Mosques de la Informació. 

 

● Dijous 22 d’octubre 

 a 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, celebració de l’acte 

de les Mosques de la Informació.  
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● Dimarts 27 d’octubre 

 a les 8 del vespre, Xavier Cusell assisteix a l’acte de commemoració dels 25 anys 

de la mort de Xavier Cugat, al Teatre Municipal de Girona.  

 

 

NOVEMBRE 

 

● Dimecres 4 de novembre 

 a 2/4 de 10 del matí, a la Diputació de Girona, reunió de Joan Ventura i Xevi 

Masachs amb Josep M. Amargant.  

 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Savoy, reunió de la Junta de Demarcació.  

 

● Divendres 6 de novembre 

 a les 10 del matí, reunió de la Comissió dels Premis Carles Rahola.  

 

● Dimecres 11 de novembre 

 es fa públic un comunicat de la Junta de Girona lamentant que alguns mitjans de 

comunicació ignorin el Codi Deontològic arran de la publicació en un compte de 

Twitter de les fotos del cadàver d’un nen que va caure d’un balcó a Roses.  

 

● Dilluns 16 de novembre 

 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Syrah, la Junta de Girona dina amb el president 

de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes, Rafa Gimena. 

 

● Dimarts 17 de novembre 

 de 9 del matí a 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, primera sessió del curs 

“Maquetació de material corporatiu amb InDesign”, de Marta Aguiló. 

 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Divinum, Joan Ventura assisteix al dinar “Off 

the record” amb el president de la Diputació, Pere Vila.  

 

● Dimecres 18 de novembre 

 es convoca la sisena edició del Concurs de Dibuix de Nadales Periodístiques.  

 

● Dijous 19 de novembre 

 de 9 del matí a 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, segona sessió del curs 

“Maquetació de material corporatiu amb InDesign”, de Marta Aguiló.  

 a 2/4 de 6 de la tarda, al Cinema Truffaut de Girona, la Comissió de Periodisme 

Solidari de la Demarcació de Girona del Col·legi presenta la pel·lícula “Mil veces 

buenas noches” dins el Festival de Cinema Solidari.   

 

● Dimarts 24 de novembre 

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Eines i 

tècniques de comunicació per a ajuntaments petits”, a càrrec de Marc Sureda i 

Lourdes Torras. .   

 

● Divendres 27 de novembre 

 a les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya de Girona, Sílvia Planas assisteix a l’encesa 

dels llums de Nadal de la ciutat.  
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DESEMBRE 
  

● Dimarts 1 de desembre 

 de 9 del matí a 2 de la tarda, curs “De periodista a consultor de comunicació”, de 

Josep Salvat.  

 

● Dimecres 2 de desembre 

 a la 1 del migdia, a la biblioteca Carles Rahola, reunió d’Anna Estartús amb la 

directora de la Biblioteca, Lourdes Reyes, per parlar del cicle de xerrades sobre 

premsa escrita que les dues entitats organitzen conjuntament.   

 

● Dijous 3 de desembre 

 a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Santa Caterina de l’Edifici de la Generalitat a 

Girona, Joan Ventura assisteix a la inauguració de l’exposició “Eugeni Xammar: 

el periodistes que ens va explicar el món”.  

 a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Girona, Sílvia Planas assisteix a l’acte 

per a la Constitució del Consell d’Infants de la Ciutat de Girona.  

 

● Dimecres 9 de desembre 

 a les 11 del matí, a l’edifici de la Generalitat de Girona, Joan Ventura i Laura 

Fanals es reuneixen amb Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials 

d’Interior, i Esther Sastre, directora de Comunicació del Departament d'Interior.  

 a 2/4 de 12 del migdia, a la seu de la Demarcació de Girona del Col·legi 

d’Arquitectes, Xavier Cusell assisteix a la presentació de l’Agenda d’Arquitectura 

de Catalunya. / 

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació. 

 

● Dijous 10 de desembre 

 a les 7 de la tarda, al Mas Marroch de Vilablareix, Joan Ventura assisteix a l’acte 

de lliurament dels Premis G! De Turisme de les Comarques de Girona. L’acte és 

presidit pel conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig.  

 

● Divendres 11 de desembre 

 a les 8 del vespre, a la sala de plens de l’Ajuntament de Llagostera, l’escriptor 

Enric Ramionet presenta el llibre “L’aprenent de barber. Crònica popular de 

Llagostera”, del president de la Demarcació de Girona del CPC, Joan Ventura.  

 

● Dissabte 12 de desembre 

 a les 12 del migdia, visita guiada per a col·legiats a l’exposició “Gabriel Casas. 

Fotografia, informació i modernitat. 1929-1939”, al CaixaFòrum Girona.  

 

● Dilluns 14 de desembre 

 a les 4 de la tarda, a la Sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat a Girona, 

Joan Ventura i Tania Tapia assisteixen a la reunió de la Comissió Institucional 

relativa als Protocols contra la Violència Domèstica de les comarques gironines.  
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● Dimecres 16 de desembre 

 es fa públic el nom de la guanyadora del VI Concurs de Nadales Periodístiques de 

la Demarcació de Girona del CPC.  

 A 2/4 de 2 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la seu de Barcelona a la reunió de 

la Junta Permanent i 2/4 de 3 de la tarda Ventura, juntament amb Laura Fanals i 

Xevi Masachs, assisteixen al ple de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes 

de Catalunya.  

 

● Divendres 18 de desembre 

 a les 12 del migdia, a l’Arxiu Municipal de Girona, Anna Estartús assisteix a la 

primera reunió del consell assessor del projecte “La gent de Girona”.  

 

● Dilluns 21 de desembre 

 s’entren a la Diputació els papers justificants de la subvenció de l’any 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


