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VIDA COL·LEGIAL
Premis Carles Rahola de Comunicació Local
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 25 de febrer l’Auditori de
Girona. La setena edició va comptar amb 71 treballs, presentats per 78 autors.
El jurat va premiar com a millor projecte sobre comunicació periodística el treball presentat per
Nina Pagès, Paula Meijide i Sergi Custey Gidària: la revista d’economia solidària de comarques
gironines, que va veure la llum a finals del mateix any. Les entrevistes a Jean Marc Rouillan i a
Benet Salellas, de Miquel Toll, van guanyar en la categoria al millor treball en premsa escrita. El
Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio se’l va endur l’especial Eleccions municipals 2015
al Baix Empordà, de Ràdio Capital de l’Empordà; el programa emès a la Xarxa de Televisions
Locals Fora de lloc, d’Octavi Muní i Joan Antoni López, va endur-se el Carles Rahola al millor
treball en televisió; la sèrie “Minut 91”, d’Aniol Resclosa, publicada al Diari de Girona va
aconseguir el Premi a la millor fotografia publicada; i en la categoria de comunicació institucional
es va premiar ex aequo TreballemxPalafrugell i Life Pletera. El premi a la informació digital va
queda desert.
Durant l’acte es van fer públics els guanyadors de la I Beca dels Premis Carles Rahola: Carles
Ribera i Laura Teixidor.
Setmana dels Rahola
La IV Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes amb la col·laboració de la UdG, la Biblioteca Carles Rahola i
l’Ajuntament de Girona, es va inaugurar el 12 de febrer amb una conferència de Joaquim M.
Puyal; i va seguir amb la conversa “Mai plou al gust de tothom” entre Mònica Usart i Jordi Grau.
L’escriptor Sergi Pàmies va compartir una xerrada amb Alfons Petit; i encara va haver-hi dues
taules rodones: “Muts i a la gàbia? Els efectes de la llei mordassa als mitjans de comunicació”,
amb Quim Brugué, Carles Monguilod, Josep Carles Rius i Marina López; i “De la zona mixta als
followers. La relació entre els periodistes i els esportistes d’elit”, amb Laura Brugués, Marc
Mundet, Ivan San Antonio i Xevi Masachs.
Durant la Setmana es va poder tornar a visitar l’exposició “Catorze mirades a dotze mesos”.
Guia de la Comunicació 2016
Al setembre es va presentar la nova Guia de la Comunicació de les comarques gironines, editada
per la Demarcació de Girona del Col·legi amb el suport de la Diputació de Girona, que recull les
dades de contacte de mitjans de comunicació, administracions i entitats diverses. La principal
novetat ha estat la creació de l’app de la Guia de la Comunicació, disponible tant per a iPhone
com per a Android.
Mosques de la Informació
Joan Bagué, en representació de l’Agrupació local del PDeCAT, va recollir la Mosca Borda; i
Biel de Montserrat, responsable de premsa de la CUP de Girona, va fer-se amb la Grossa. Amb
aquests guardons els periodistes gironins premien aquells que més els faciliten la feina (Grossa) i
"castiguen" els qui els l’entorpeixen (Borda). En la cerimònia, celebrada a la Casa Solterra de
Girona, també es va lliurar la Mosca de Sant Narcís als cineastes Isaki Lacuesta i Isa Campo; i la
Mosca del Col·legi, al periodista Julià Castelló.
Durant l’acte es va retre homenatge a Narcís-Jordi Aragó, primer president de la Demarcació de
Girona del Col·legi, Jordi Negre, primer director d'El Punt Diari; i Xavier Dalfó, fundador de la
revista Canigó: tots tres van morir al llarg del 2016.
Les escultures de les Mosques 2016 van ser obra de l’artista Roser Bover.
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Assemblea General Ordinària
L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona es va celebrar el 19 de maig de 2016,
amb l’assistència d’una quinzena de col·legiats. En la reunió es va parlar dels projectes de futur
de la Junta i es van repassar les principals actuacions de l’any anterior. Els assistents també van
dir la seva i van exposar idees i suggeriments.
Actuacions diverses
La Demarcació de Girona va organitzar, conjuntament amb la Biblioteca Carles Rahola i la
col·laboració de la Diputació, el cicle “Llegir diaris i no morir en l’intent”, que va proporcionar
als assistents eines per treure tot el suc a la lectura dels diaris. Cadascuna de les 8 sessions es va
encomanar a un periodista col·legiat.
També s’ha participat, per primer cop, en una iniciativa orientada a promoure el periodisme i els
valors de la pau: més de 4.000 nens i nenes d’escoles de Girona, Salt i Figueres han treballat la
cultura de la pau i els seus valors a través de la informació d’actualitat gràcies a la campanya
“Periodistes per la pau”, organitzada per la Coordinadora d’ONG Solidàries i els Ajuntaments
de Girona i Figueres.
Conjuntament amb CaixaForum Girona es van fer visites guiades per a col·legiats a les
exposicions “L’art Mochica de l’antic Perú”, “Invents. Idees que canvien vides” i “Gènesi”; i amb
el Departament de Salut es va fer una sessió per a periodistes per intercanviar coneixements
sobre diversos àmbits del sistema de salut català.
Així mateix, es van organitzar 3 taules rodones: “Fotografia de premsa: del rodet
l’smarphone”, amb els fotoperiodistes Lluís Serrat, Jordi Ribot i David Borrat; “El tractament
mediàtic de la crisi dels refugiats”, amb David Fontseca, Carles Batista, Joel Da Silva i Manel
Mesquita;i “Igualtat? El paper de la dona als mitjans de comunicació”, amb Sílvia Espinosa,
Josep M. Fonalleras, Carme Martínez, Dani Vilà i Meius Ferrés, i es va col·laborar en un debat
sobre els mitjans de comunicació alternatius i en un altre sobre els 40 anys de Ràdio 4.
Cal recordar les deu xerrades que es van dur a terme en instituts de les comarques de Girona dins
la campanya “La premsa a les escola”; i la 7a edició del Concurs de Nadales Periodístiques,
que va comptar amb participació de vuit nenes d’entre 3 i 11 anys i en la qual va tornar a
col·laborar la Llibreria 22 de Girona.
La Junta de la Demarcació de Girona va col·laborar en la jornada “La Girona de les solucions” i
en la presentació del número 299 de la Revista de Girona –amb un dossier dedicat a les periodistes
gironines que van exercir durant el franquisme-. També va participar en el jurat del Premi Medi
Ambient CILMA 2015-2016 i en la reunió de la Comissió institucional de seguiment dels
protocols contra la violència domèstica; i s’ha reunit diversos cops amb els fotoperiodistes
gironins per aportar solucions a diversos problemes que plantegen. Igualment, s’ha intervingut en
conflictes relacionats amb el desenvolupament de l’ofici presentats per col·legiats o col·lectius, i
es va organitzar un Sopar Off the Record amb el periodista Enric Juliana.

ELS SERVEIS COL·LEGIALS
Exposicions
 Butifarra! El còmic dels barris (1975-1987)
Entre abril i maig es va poder visitar aquesta mostra, produïda per TantaTinta, que recupera la
memòria d’una revista que va donar veu crítica als moviments socials dels barris.
 La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques gironines (1976-2014)
L’exposició, que es va inaugurar març de 2014, va tancar el juny el seu cicle vital a la biblioteca
Carles Rahola de Girona, després de passar per una desena de localitats. Projectada i organitzada
per la Demarcació de Girona, ha deixat constància de la importància dels mitjans de comunicació
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i dels fets que han marcat època en el temps transcorregut entre el final de la dictadura i
l’actualitat.
 Set mirades a dotze mesos. Fotografies presentades a la setena edició dels Premis Carles
Rahola de Comunicació Local
Entre juny i juliol, la Demarcació de Girona va acollir una selecció de les 114 imatges que es van
presentar als Premis Carles Rahola. La mostra va integrar-se per primera vegada al programa
d’exposicions itinerants de la Diputació de Girona i ha passat ja per diverses poblacions.
 Margarita Rivière, obrint portes
Els últims mesos de l’any, la seu de Girona va acollir aquesta exposició d’homenatge a la
periodista Margarita Rivière, que va morir al 2015, i fa visibles les seves grans passions: la moda,
la cultura, el periodisme, la salut i la política.

Cursos
Al llarg del 2016 s’han continuat programant a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya cursos oferts pel Centre de Formació i Desenvolupament.

Sopar de Periodistes
Quaranta-quatre periodistes van participar en la vuitena edició d’aquest sopar informal que es fa
a principis d’estiu. El Col·legi va assumir una part del cost de l’àpat dels col·legiats assistents.

Speaking
Al març es va estrenar una nova activitat per a col·legiats: sessions d’speaking amb un professor
nadiu anglès. Les classes, en grups reduïts, van rebre una bona acollida i tenen continuïtat.
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GENER
● Dimarts 12 de gener
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis Carles
Rahola, integrada per representants de la Demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, la Biblioteca Carles
Rahola i l’Ajuntament de Girona.
● Dimecres 13 de gener
 a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Laura
Fanals ofereix la ponència “Informació o opinió? El tractament de la religió als
mitjans”, dins el cicle de conferències sobre l’Islam organitzat pel Màster en
Comunicació i Estudis Culturals de la UdG amb la col·laboració de la Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes.
● Dijous 14 de gener
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dilluns 18 de gener
 a les 12 del migdia, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis
Carles Rahola.
● Dimecres 20 de gener
 a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, la
periodista col·legiada Anna Teixidor ofereix la ponència “Gihadisme: deriva sectària
de l’Islam o referent de la Umma?”, dins el cicle de conferències sobre l’Islam
organitzat pel Màster en Comunicació i Estudis Culturals de la UdG amb la
col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes.
● Dilluns 25 de gener
 a les 2/4 de 12 del migdia, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels
Premis Carles Rahola
 a 2/4 de 10 de la nit, al restaurant Divinum, Sopar “Off the record” amb el periodista
Enric Juliana.
● Dimecres 27 de gener
 a 2/4 de 10 del mati, Laura Fanals i Pere Sánchez (Diputació), es reuneixen amb Álex
Martí de Televisió de Girona per parlar de la col·laboració d’aquest mitjà de
comunicació amb la IV Setmana dels Rahola.
● Dijous 28 de gener
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de
la Setmana dels Rahola.

FEBRER
● Dilluns 1 de febrer
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé del Col·legi, roda de premsa de la PAHGirona-Salt.
 a 2/4 de 12 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis
Carles Rahola.
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● Dimecres 3 de febrer
 a les 4 de la tarda, a la seu del Col·legi a Barcelona, Joan Ventura assisteix a la reunió
extraordinària de la Junta permanent.
● Dijous 4 de febrer
 a ¼ d’11 del matí, el col·legiat Quim Fernández ofereix una xerrada a l’Institut Puig
Cargol de Sant Antoni de Calonge en el marc del programa “La Premsa a les
Escoles”.
● Dilluns 8 de febrer
 a 2/4 de 5 de la tarda, a la Universitat de Girona, Tania Tapia ofereix una sessió sobre
“Comunicar i informar a les institucions municipals” dins del Màster de Comunicació
Cultural.
● Dimarts 9 de febrer
 a les 8 del matí, la col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada a l’Institut Sobrequés
de Girona en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
 a les 2 de la tarda, a l’Ajuntament de Girona, Tania Tapia assisteix, en representació
del Col·legi, a la reunió del Jurat que ha de valorar les Beques Carles Rahola.
● Dimecres 10 de febrer
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis Carles
Rahola.
 a ¼ d’11 del matí, el col·legiat Quim Fernández ofereix una xerrada a l’Institut
Monturiol de Figueres en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dijous 11 de febrer
 a ¼ de 9 del matí, la col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada a l’Institut de
Vilafant en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
● Divendres 12 de febrer
 a les 12 del migdia, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona, conferència d’en Joaquim Maria Puyal en el marc de la Setmana dels Rahola
sobre “La substància del discurs comunicatiu: la construcció de la mirada”.
 s’obre al públic, a la biblioteca pública Carles Rahola, l’exposició “Catorze mirades
a dotze mesos. Fotografies presentades a la sisena edició dels Premis Carles Rahola
de Comunicació Local” , en el marc de la Setmana dels Rahola (es podrà visitar fins
el 26 de febrer).
● Dilluns 15 de febrer
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis Carles
Rahola.
 a les 12 del migdia, als estudis de TVGirona, el programa T de Tot de Televisió de
Girona entrevista Laura Fanals amb motiu de la Setmana dels Rahola.
● Dimarts 16 de febrer
 a partir de les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió dels membres del Jurat
dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
 a ¾ de 12 del migdia, la col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada a l’Institut
Anton Busquets i Punset de Sant Hilari Sacalm en el marc del programa “La Premsa
a les Escoles”.
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 a les 6 de la tarda, a l’Auditori gran Biblioteca Carles Rahola, conversa entre Mònica
Usart i Jordi Grau sobre “Mai plou a gust de tothom. Una conversa sobre
meteorologia i mitjans” en el marc de la Setmana dels Rahola. Xevi Masachs presenta
l’acte.
● Dimecres 17 de febrer
 a les 3 de la tarda, a la seu del Col·legi de Barcelona, Joan Ventura i Xevi Masachs
assisteixen a la reunió de la Junta de Govern.
 a les 7 de la tarda, a l’Auditori gran de la Biblioteca Carles Rahola, conversa entre
Sergi Pàmies i Alfons Petit sobre actualitat, escriptura i literatura en el marc de la
Setmana dels Rahola. Laura Fanals presenta l’acte.
● Dijous 18 de febrer
 a les 9 del matí, la col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada a l’Institut Castell
d’Estela d’Amer en el marc del programa de “La Premsa a les Escoles”.
 a ¼ de 10 del matí, el col·legiat Quim Fernández ofereix una xerrada a l’Institut de
Santa Coloma de Farners en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
 a les 10 del matí, al claustre de la facultat de lletres de la UdG, s’inicia la gravació
del programa especial de Televisió de Girona sobre la Setmana dels Rahola. Hi
participa Laura Fanals en representació del Col·legi.
 a les 5 de la tarda, Joan Ventura és entrevistat per FeM Girona amb motiu de la
Setmana dels Rahola. A l’entrevista també hi participa la directora de la Biblioteca
Carles Rahola, Lourdes Reyes.
 a les 6 de la tarda, a l’Auditori gran Biblioteca Carles Rahola, taula rodona sobre
“Muts i a la gàbia? Els efectes de la “llei mordassa” als mitjans de comunicació” amb
Quim Brugué, Carles Monguilod, Josep Carles Rius i Marina López, en el marc de la
Setmana dels Rahola. Xavier Cusell presenta l’acte.
● Dilluns 22 de febrer
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé del Col·legi, roda de premsa d’Òmnium
Cultural.
 a les 12 del migdia, a la sala d’actes del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
● Dimarts 23 de febrer
 a les 12 del migdia, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona, taula rodona “De la zona mixta als followers. La relació entre els periodistes
i els esportistes d’elit, amb Laura Brugués, Marc Mundet, Ivan San Antonio i Xevi
Masachs, en el marc de la Setmana dels Rahola. Sílvia Planas presenta l’acte.
● Dimecres 24 de febrer
 a la 1 de la tarda, la col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada a l’Institut de
Maçanet de la Selva en el marc del programa “La Premsa a les Escoles.
 a ¾ menys 5 d’1 de la tarda, el col·legiat Quim Fernández ofereix una xerrada a
l’Institut de Llagostera en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
● Dijous 25 de febrer
 a les 9 del matí, el col·legiat Quim Fernández ofereix una xerrada a l’Institut de Sant
Joan de les Abadesses en el marc del programa “La Premsa a les Escoles”.
 a les 8 de la tarda, a l’Auditori de Girona, acte d’entrega dels Premis Carles Rahola
de Comunicació Local. En el transcurs de l’acte també es fa públic el nom dels
guanyadors de la Beca dels Premis Carles Rahola.
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MARÇ
● Dijous 3 de març
 a 2/4 de 3 de la tardareunió de la Junta de Demarcació.
● Dilluns 7 de març
 de 9 del matí a 3 de la tarda, curs “Dissenyar sense ser dissenyador”, de Marta Aguiló.
● Dimecres 9 de març
 a les 10 del matí, a la l’Arxiu Històric de Girona, reunió de Joan Ventura amb Joan
Ferrer, director de l’Arxiu.
● Dimecres 16 de març
 a les 2 de la tarda, a la seu del Col·legi de Barcelona, Joan Ventura assisteix a la
reunió de la Junta Permanent.
 a les 3 de la tarda, a la seu del Col·legi de Barcelona, Joan Ventura i Xevi Masachs
assisteixen a la reunió de la Junta de Govern.
● Dimecres 23 de març
 a la 1 del migdia, davant de l’Ajuntament de Girona, Laura Fanals, Sílvia Planas i
Xavier Cusell assisteixen al minut de silenci per les víctimes dels atemptats de
Brussel·les.
 al matí, a l’Estadi Municipal de Montilivi, Xavier Masachs assistex a l’acte
d’inauguració del MIC i al posterior dinar a Hostalric.
● Dijous 31 de març
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa del florista de Santa
Coloma de Farners Eduard Maynegra.
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.

ABRIL
● Dissabte 2 d’abril
 Es munta l’exposició sobre la revista gràfica Butifarra!
● Dimecres 6 d’abril
 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació
del Fòrum Social Català a Girona i de la Plataforma #GironaAcull.
● Dijous 7 d’abril
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 8 d’abril
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dilluns 11 d’abril.
 a ¼ i cinc minuts de set de la tarda, Joan Ventura parla a FemGirona sobre el cicle
“Llegir diaris i no morir en l’intent”.

8

● Dimecres 13 d’abril.
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, primera sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”, organitzat
per la Demarcació de Girona del Col·legi i la Biblioteca Rahola, amb la col·laboració
de la Diputació. El col·legiat Albert Martín de Vidales fa el taller “Com llegir diaris
i no morir en l’intent”, i la vicepresidenta de la Junta, Laura Fanals, presenta el cicle.
● Dijous 14 d’abril
 a les 11 del matí, a la Sala Miquel Diumé, Joan Ventura presenta el llibre Històries
de músics, d’Antoni Mas.
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Dissabte 16 d’abril
 a les 4 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola, Laura Fanals modera una taula
rodona sobre mitjans de comunicació alternatius. Hi participen David Fernández,
Laia Altarriba i Miquel Toll. L’acte s’emmarca dins el Fòrum Social Català.
● Dimarts 19 d’abril
 a les 3 de la tarda, a la seu de Barcelona del Col·legi, Joan Ventura assisteix a la
reunió de la Junta Permanent.
● Dimecres 20 d’abril
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, segona sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El col·legiat
Manel Doñate fa el taller “El lector escull esl diari o és el diari el que escull el
lector?”.
● Divendres 22 d’abril
 a 2/4 de 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de la CUP
per presentar la campanya de suport als càrrecs electes que s’han adherit a la
declaració de ruptura del Parlament.
● Dimecres 27 d’abril
 a les 4 de la tarda, Joan Ventura i Laura Fanals assisteixen a l’assemblea general
ordinària del Col·legi de Periodistes.
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, tercera sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El col·legiat
Narcís Genís fa el taller “L’art d’explicar o manipular la realitat”.
 a les 7 de la tarda, Joan Ventura i Laura Fanals assisteixen a l’assemblea general
extraordinària del Col·legi de Periodistes.
● Dijous 28 d’abril
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.

MAIG
● Dimecres 4 de maig
 a 2/4 de 10 de matí, a la sala de Juntes, reunió de Joan Ventura, Laura Fanals i Xevi
Masachs amb el director financer del Col·legi, Martí Calsapeu.
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 a 2/4 de 4 de la tarda, inici de la Sessió d’intercanvi de coneixements sobre salut,
organitzada conjuntament per la Demarcació de Girona del Col·legi i el Departament
de Salut.
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, quarta sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El col·legiat
Quim Fernández fa el taller “S’imposa l’opinió. De com la informació està sotmesa
a la ideologia”.
● Dijous 5 de maig
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 6 de maig
 a 2/4 de 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dilluns 9 de maig
 a la 1del migdia, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, Sílvia Planas
assisteix a la commemoració institucional del Dia d’Europa.
● Dimecres 11 de maig
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, cinquena sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El col·legiat
Joan-Albert Argerich fa el taller “Premsa local, treure’n partit i no ser partidista”.
● Dijous 12 de maig
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 13 de maig
 Marta Afuera, de la PAH, sol·licita la mediació del Col·legi en un conflicte amb
Ràdio Girona – Cadena SER.
● Dimecres 18 de maig
 a la 1 del migdia, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a
Barcelona.
 a les 3 de la tarda, Joan Ventura i Xevi Masachs assisteixen a la reunió de la Junta de
Govern a Barcelona.
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, sisena sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El col·legiat
Xavier Martí fa el taller “És màrketing la cultura en els diaris?”.
● Dijous 19 de maig
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Casa Marieta, Laura Fanals assisteix al dinar
organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona amb l’alcaldessa de
Girona, Marta Madrenas; el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós; els eurodiputats Ramon Tremosa (ALDE)
i Josep-Maria Terricabras (Verds/ALE) i directors de la premsa local i comarcal i
delegats dels principals mitjans de comunicació a Girona.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé, assemblea general de la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes.
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● Dimecres 25 de maig
 a 2/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, setena sessió del cicle “Llegir
diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. La
col·legiada Gemma Busquets fa el taller “La crítica: l’art d’avaluar l’obra dels altres”.
● Dijous 26 de maig
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.

JUNY
● Dimecres 1 de juny
 a les 12 del migdia, a la sala d’exposicions Huertas Claveria, inauguració de
l’exposició “Set mirades a dotze mesos. Fotografies presentades a la setena edició
dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local”. La inauguració va a càrrec del
president de la Diputació, Pere Vila, i del president de la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes, Joan Ventura.
 a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola, vuitena i darrera sessió del cicle
“Llegir diaris i no morir en l’intent. Claus per a una lectura crítica de la premsa”. El
col·legiat Lluís Bruguera fa el taller “Mitjans digitals imprescindibles per estar ben
informat”.
 A les 6 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola, els fotoperiodistes col·legiats David
Borrat, Jordi Ribot i Lluís Serrat ofereixen la conversa “Fotografia de premsa: del
rodet a l’smartphone”. La vocal de la Junta Tania Tapia condueix l’activitat.
 tot seguit, a la biblioteca Carles Rahola, inauguració de la darrera itinerància de
l’exposició “La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques gironines (19762014)”, que es podrà visitar fins al 30 de juny. La inauguració compta amb l’actual
president de la Junta, Joan Ventura, i l’anterior, Narcís Genís, que va impulsar el
projecte.
● Dijous 2 de juny
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 3 de juny
 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 2016.
● Dimarts 7 de juny
 a les 10 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, reunió de fotoperiodistes
organitzada pel col·legiat Jordi Ribot.
● Dijous 9 de juny
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 10 de juny
 s’envien cartes a l’Agència Catalana de Turisme, que organitza un concurs fotogràfic,
i als organitzadors (Biblioteques de Girona i Ajuntament de Girona) del concurs
d’Instagram “els camins del teu viatge” demanant-los que es canviïn les bases perquè
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van en detriment dels drets dels fotògrafs professionals. L’ACT rectifica i canvia les
bases el 13 de juny.
● Dimecres 15 de juny
 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Auditori de la Biblioteca Carles Rahola de Girona, taula
rodona sobre “El tractament mediàtic de la crisi dels refugiats”, organitzada per la
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes.
● Dijous 16 de juny
 a les 10 del matí, a la sala de reunions del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
● Divendres 17 de juny
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dimarts 21 de juny
 a les 5 de la tarda, a l’EspaiCaixa de Girona, Laura Fanals modera el debat dels
candidats gironins a les Eleccions Generals 2016, en un acte organitzat per Tribuna
de Girona.
● Dimecres 22 de juny
 a les 11 del matí, a la sala Josep Irla de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell assisteix
a la presentació dels festivals de fotoperiodisme Visa pour l’Image i OFF, de
Perpinyà.
● Dijous 30 de juny
 a les 10 del matí, a la sala de reunions del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 2 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a la Biblioteca del Col·legi, sessió d’speaking per a col·legiats.

JULIOL
● Dilluns 4 de juliol
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de Laura Fanals i Xavier Cusell,
en representació de la Junta, amb un grup de fotoperiodistes gironins.
● Dimarts 5 de juliol
 a les 10 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de
l’acte central de l’Any Pairolí.
 a les 2 de la tardareunió de la Junta de Demarcació.
● Dimecres 6 de juliol
 s’envia a la Coordinadora d’ONG Solidàries una carta signada pel president, en nom
de tota la Junta, donant suport a la candidatura de la ruandesa Victoire Ingabire al
Premi ICIP Constructors de Pau 2016 per la seva lluita a favor de la llibertat
d’expressió, dels drets humans i de la reconciliació de Rwanda.
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● Dijous 7 de juliol
 a 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Municipal de Girona, Joan Ventura participa en l’acte
d’homenatge al periodista i escriptor Miquel Pairolí amb motiu dels cinc anys de la
seva mort.
● Divendres 8 de juliol
 a les 5 de la tarda, al Teatre Municipal de Girona, Sílvia Planas assisteix a l’acte de
lliurament del Premi d’Europa 2016 a la ciutat de Girona.
● Dimarts 12 de juliol
 a les 10 del matí, al a sala de reunions del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
● Dimecres 13 de juliol
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de la Fundació
SER.GI per presentar la seva memòria anual.
● Dijous 14 de juliol
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, primera sessió del curs “Iniciació al guió
cinematogràfic”, amb Elena Serra.
 a les 9 del vespre, al restaurant Can Veí de Sarrià de Ter, VIII Sopar de Periodistes.
● Divendres 15 de juliol
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, segona sessió del curs “Iniciació al guió
cinematogràfic”, amb Elena Serra.
● Dilluns 18 de juliol
 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de reunions del Col·legi, reunió de l’equip de redactors
de l’ACN Girona amb el nou director de l’Agència, Marc Colomer.
● Dimecres 20 de juliol
 a la tarda, a la seu del Punt Avui, Joan Ventura es reuneix amb Jorge Dobner,
president de l’associació En Positivo.
● Dijous 21 de juliol
 a la 1 del migdia, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a
Barcelona.
 a les 3 de la tarda, Joan Ventura i Laura Fanals assisteixen a la Junta de Govern a
Barcelona.

AGOST
● Dilluns 1 d’agost
 a les 10 del matí, a la biblioteca de la seu de Girona del Col·legi, Laura Fanals i Xevi
Masachs es reuneixen amb Ramon Girona, de la UdG.
● Dijous 20 d’agost
 mor Narcís-Jordi Aragó, cofundador del Col·legi de Periodistes de Catalunya i primer
president de la Demarcació de Girona del Col·legi.
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● Dimecres 31 d’agost
 s’envien cartes a l’alcalde i la regidora de Cultura i Gestió del Patrimoni i Turisme
de l’Ajuntament d’Hostalric, demanant-los que es canviïn les bases d’un concurs
fotogràfic que van en detriment dels drets dels fotògrafs professionals.

SETEMBRE
● Dimarts 6 de setembre
 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’institut Jaume Vicens Vives de Girona, Sílvia Planas
assisteix a la presentació del Programa de Recursos Educatius per al curs 2016-17.
● Dimecres 7 de setembre
 a les 4 de la tarda, a la biblioteca de la seu de Girona del Col·legi, Xevi Masachs,
Sílvia Planas i Xavier Cusell es reuneixen amb Andreu Campanario.
 es fa arribar al Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona una trentena de
catàlegs de l’exposició “La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques
gironines (1976-2014)”, que es reparteixen a biblioteques de tota la Demarcació.
● Dimarts 13 de setembre,
 a les 10 del matí, a la biblioteca, reunió de la Comissió dels Rahola.
● Dijous 15 de setembre,
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
 la periodista Lourdes Casademont fa arribar al Col·legi un escrit demanant la
mediació del Col·legi en un problema que va tenir amb els Mossos mentre estava
cobrint informació d’un accident a l’AP-7.
● Divendres 16 de setembre,
 a les 10 del matí, a la Biblioteca, reunió de Joan Ventura i Xevi Masachs amb el
gerent del Col·legi; Xavier Fuertes.
● Dimarts 20 de setembre,
 a les 7 de la tarda, a la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Sílvia Planas i Anna
Estartús assisteixen a la reunió de la Comunitat de Propietaris.
 a les 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé, presentació de la nova Guia de la
Comunicació de les comarques gironines, editada per la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, i de la seva versió app, creada per Sixtemia.
● Dimecres 21 de setembre,
 a la 1 del migdia, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a
Barcelona.
 a les 3 de la tarda, Joan Ventura i Laura Fanals assisteixen a la reunió de la Junta de
Govern a Barcelona.
● Dijous 22 de setembre,
 a 2/4 de 9 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura assisteix al lliurament dels
Premis Literaris de Girona.
● Dimecres 28 de setembre,
 es fan públics els finalistes a Mosca Borda i Mosca Grossa 2016.
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● Dijous 29 de setembre,
 a les 12 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa per presentar els actes
d’homenatge al director de cinema Abbas Kiarostami.
 es fa arribar al departament de Comunicació dels Mossos una carta del president de
la Demarcació de Girona del Col·legi, Joan Ventura, en relació al cas de la periodista
Lourdes Casademont.

OCTUBRE
● Dilluns 3 d’octubre
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dimarts 4 d’octubre
 a les 10 del matí, a la Biblioteca, reunió de la Comissió dels Rahola.
● Dijous 6 d’octubre
 a la 1 del migdia, a l’Arxiu Municipal de Girona, Anna Estartús assisteix a la reunió
del consell assessor del projecte de recerca “La gent de Girona”
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura assisteix al lliurament dels
Premis Liberpress 2016.
● Divendres 7 d’octubre
 a les 7 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la inauguració de la nova seu del Col·legi
de Psicòlegs de Girona, al passatge de la Farinera.
● Dissabte 8 d’octubre
 es munta l’exposició “Margarita Rivière, obrint portes”.
● Dijous 13 d’octubre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 14 d’octubre
 a les 10 del matí, a la seu del CPC de Girona, Lluïsa Fuentes entrevista Joan Ventura.
● Dimarts 18 d’octubre
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de les
Mosques de la Informació 2016.
● Dijous 20 d’octubre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a la Casa Solterra de Girona, lliurament dels Premis Mosques de
la Informació.
● Dilluns 24 d’octubre
 a 2/4 d’11 del matí, reunió de la Comissió de Periodisme Solidari.
● Dimecres 26 d’octubre
 a 2/4 de 10 del matí, reunió de Joan Ventura i Laura Fanals amb la vicerectora de la
UdG Gemma Geis.
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● Dijous 27 d’octubre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.

NOVEMBRE
● Dijous 3 de novembre
 a les 12 del migdia, Joan Ventura forma part del jurat Patronat Turisme Costa Brava.
 a la 1 del migdia, a la Sala de Comissions de la Diputació de Girona, Xavier Cusell
forma part del jurat del premi Medi Ambient CILMA.
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a 2/4 de 9 del vespre, a la Biblioteca, reunió de la Junta de Demarcació.
● Divendres 4 novembre
 a les 8 del vespre, a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, Joan Ventura
modera el debat “Com ha de ser un aprenentatge integral?”, amb Joan Manuel del
Pozo i Xavier Roig.
● Dilluns 7 novembre
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi,
primera sessió del curs “Community Manager. Nivell avançat”, amb Enrique San
Juan.
● Dijous 10 de novembre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 11 de novembre
 Joan Ventura, Laura Fanals, Xevi Masachs i Anna Estartús assisteixen, al Palau
Macaya de Barcelona, al VI Congrés de Periodistes de Catalunya.
 a 2/4 d’11 del matí, Laura Fanals participa, dins el VI Congrés de Periodistes de
Catalunya, en la taula rodona “El codi deontològic: de la teoria a la pràctica”.
● Dilluns 14 novembre
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi,
segona sessió del curs “Community Manager. Nivell avançat”, amb Enrique San
Juan.
● Dimarts 15 de novembre
 a les 10 del matí, a la Biblioteca, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 7 de la tarda, Joan Ventura es reuneix amb el col·legiat Joan Albert Argerich
per parlar dels actes de commemoració dels 40 anys de Ràdio 4.
● Dimecres 16 de novembre
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi curs
“Eines per editar imatges online”, amb Sílvia Llombart.
● Dijous 17 de novembre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a la sala d’actes Miquel Diumé, Joan Ventura participa en la
presentació del nou número de la Revista de Girona, dedicat a les dones periodistes.
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● Divendres 18 de novembre
 es fa arribar a Carmen Pons, d’Asisa, un correu transmetent-li la queixa que un
col·legiat ha fet en relació a l’atenció telefònica que ofereix la mútua.
 es convoca la setena edició del Concurs de Dibuix de Nadales Periodístiques.
● Dilluns 21 de novembre
 l’Ajuntament de Begur sol·licita al Col·legi que valori les propostes presentades al
procés de licitació per a l’adjudicació del servei de comunicació institucional.
 a la tarda, a la UdG, Laura Fanals participa en una sessió per donar a conèixer els
Premis Carles Rahola de Comunicació Local i la Beca dels Premis Rahola als
alumnes de la universitat.
● Dimecres 23 de novembre
 a la 1 del migdia, Laura Fanals assisteix a la reunió de la Junta Permanent a
Barcelona.
 a les 3 de la tarda, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a la reunió de la Junta de
Govern a Barcelona.
● Dijous 24 de novembre,
 a 2/4 de 10 del matí, a la seu central del Col·legi, Anna Estartús assisteix una reunió
amb les responsables de les altres Demarcacions del Col·legi.
 a 2/4 d’11 del matí, a la seu central del Col·legi, Anna Estartús assisteix una jornada
de formació sobre la nova web del Col·legi.
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking.
 a les 7 de la tarda, a l’EspaiCaixa, Laura Fanals presenta la pel·lícula Si Dios quiere,
dins la Mostra de Cinema Espiritual.
 a les 7 de la tarda, al CookinGirona, Joan Ventura assisteix a la presentació de
Gidària, la publicació guanyadora del Millor Projecte de la setena edició dels Premis
Carles Rahola de Comunicació Local.
● Divendres 25 de novembre,
 a 2/4 de 10 del matí, a l’EspaiCaixa Girona, Joan Ventura participa en la benvinguda
als assistents de la jornada La Girona de les Solucions.
● Dilluns 28 de novembre,
 a les 6 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona, Sílvia Planas assisteix a l’acte
d’inauguració de la primera Setmana de la Ciutat Educadora.
● Dimecres 30 de novembre,
 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda, i de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, a la
sala Miquel Diumé, curs “Creació de vídeos professionals amb Android”, amb Jordi
Flamarich.
 a les 7 de la tarda, a la sala d’actes Miquel Diumé del Col·legi, taula rodona “Igualtat?
El paper de la dona als mitjans de comunicació”, amb Sílvia Espinosa, Josep Maria
Fonalleras, Carme Martínez i Dani Vilà. Modera Meius Ferrés.

DESEMBRE
● Dijous 1 de desembre
 a 2/4 de 10 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, reunió de Laura Fanals i Xavier
Cusell amb el col·lectiu de fotoperiodistes.
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● Dimarts 13 de desembre,
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Premis Carles
Rahola.
 a les 4 de la tarda, a l’Institut Vallvera de Salt, Anna Estartús ofereix una xerrada als
alumnes d’Integració Social sobre periodisme i pau (un taller per parlar de la
responsabilitat dels mitjans de comunicació en el tractament dels temes mediàtics i
delicats).
 a les 5 de la tarda, a la biblioteca del Col·legi, el secretari general del CIC, Albert
Garrido, es reuneix amb Marta Afuera (PAH) i Carme Martínez (SER Girona) per
mediar en la queixa que va interposar Afuera contra Ràdio Girona. A la reunió també
hi assisteix Joan Ventura.
● Dimecres 14 de desembre,
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa per presentar la pre-estrena
a Girona del documental Alexandre Deulofeu, l’historiador del futur.
 a ¾ de 12 del migdia, a l’Institut Vallvera de Salt, Xavier Cusell ofereix una xerrada
als alumnes d’Animació sociocultural sobre periodisme i pau.
 es fa públic el nom de la guanyadora del VII Concurs de Dibuix de Nadales
Periodístiques, Carlota Quintana, de 5 anys.
 a les 7 de la tarda, al CaixaFòrum Girona, visita guiada per a col·legiats a l’exposició
“Gènesi”, de Sebastiao Salgado.
● Dijous 15 de desembre,
 a les 11 del matí, a la seu de la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya, Joan Ventura es reuneix amb Pilar Mateos, secretària de la Junta
Rectora, i Jordi Frau, codirector del Màster en Intervenció Psicològica en Crisis i
Emergències de la UdG, per parlar d’una possible col·laboració entre els dos col·legis
professionals.
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 3 de la tarda, a l’Institut Montilivi de Girona, Laura Fanals ofereix una xerrada
als alumnes d’Integració Social sobre periodisme i pau.
 a 2/4 de 8 del vespre, al Saló de Descans del Teatre Municipal, Sílvia Planas i Anna
Estartús assisteixen a la presentació del llibre Metges, clíniques i hospitals.
● Dilluns 19 de desembre,
 a 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala Carles Rahola de l’edifici de la Generalitat a Girona,
Joan Ventura assisteix a la reunió de la Comissió institucional relativa als Protocols
contra la Violència Domèstica a les comarques gironines.
● Dimarts 20 de desembre,
 a 2/4 d’1 del migdia, a l’Institut Montilivi de Girona, Xavier Cusell ofereix una
xerrada als alumnes d’Integració Social sobre periodisme i pau.
 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa del Sindicat de
Transport Sanitari.
 a les 8 del vespre, a la Fundació Valvi de Girona, Joan Ventura presenta la taula
rodona “La Transició, els mitjans de comunicació i la nostra llengua i cultura”, sobre
els 40 anys de Ràdio 4.
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Col·legiats Girona 2017
Dones:130
39%

Homes: 206
61%

Categories col·legials

Jubilat: 18
5%

Jove: 76
23%

Actiu: 211
63%

No actiu: 31
9%
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Col·legiats per categoria
Jubilats: 15
7%
Joves: 31
15%
No actius: 16
8%

Actius: 144
70%

Col·legiades per categoria
Jubilades: 3
2%
Joves: 45
35%

Actives: 67
51%

No actives: 15
12%
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