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LA VIDA COL·LEGIAL
Premis Carles Rahola de Comunicació Local
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 23 de febrer l’Auditori de
Girona. El jurat va premiar com a millor projecte sobre comunicació periodística el treball de
Marc Sureda, Elena Trullàs, Jordi Ribot i Joan Castro #Gavarres365, que va veure la llum
el mes de maig del mateix any. Els reportatges Trenta-cinc anys de l’operació neteja, Primera nit
de vaga dels treballadors d’Ecoserveis i On són els vuit milions del Patrimoni Sòl?, de Pau
Subirós, publicats a La Fissura, van guanyar en la categoria al millor treball en premsa escrita.
El Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio se’l va endur Carme Martínez per 50 anys de
cantades a Calella, emès a la SER Catalunya; el programa emès a TV3 Feliç mil aniversari de
David Gimbernat i Pere Solés va endur-se el Carles Rahola al millor treball en televisió; la
fotografia “Un membre de l’ADF al foc de Blanes”, de Jordi Ribot va aconseguir el Premi a la
millor fotografia de premsa; mentre que Pau Planas i Rocío Rodríguez van fer-se amb el premi
al millor informació digital per La Tornada; i en la categoria de comunicació institucional es va
premiar a Iglésies Associats per la Comunicació del Centenari Carles Fontserè.
Durant l’acte es va fer públic el nom de la guanyadora de la modalitat professional de la Beca
dels Premis Carles Rahola, Gemma Busquets. La modalitat universitària va quedar deserta.
Setmana dels Rahola
La V Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes -en col·laboració amb la UdG, la Biblioteca Carles Rahola i l’Ajuntament
de Girona- es va inaugurar amb una conferència d’Albert Om; i va seguir amb un diàleg entre
Rosa M. Calaf i Bru Rovira. Carles Bellsolà, Manel Fontdevila i Manel Lucas van
protagonitzar una taula rodona sobre l’humor com a eina informativa; Carles Prats va participar
en una tertúlia sobre el documental My friend, i l’assessora d’estètica política Patrycia Centeno
va analitzar la imatge de diverses personalitats. Durant la Setmana es va poder tornar a visitar
l’exposició “Set mirades a dotze mesos”.
Visita de la degana
La degana del Col·legi, Neus Bonet, va visitar la seu de Girona al juny, i va aprofitar per reunirse amb l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, a l’Ajuntament.
Mosques de la Informació
Les Mosques de la Informació van convertir-se en un acte carregat de simbolisme pel lliurament,
de manera extraordinària, de la Mosca de la Dignitat als milers de persones que van fer possible
la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.
Olga Reixach, cap de comunicació de l’Ajuntament de Figueres, va recollir la Mosca Borda; i
Imma Parada, cap de comunicació de la Fundació Gala-Salvador Dalí, va fer-se amb la Grossa.
En la cerimònia, celebrada a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, es va lliurar la
Mosca de Sant Narcís al Girona FC i a RCR Arquitectes; i la Mosca del Col·legi, al periodista
Narcís Genís. Les escultures de les Mosques van ser obra de l’artista Víctor Masferrer.
Premis Gabinets de Comunicació
El lliurament d’aquests guardons va tenir lloc a l’Auditori de la Mercè. L’acte es va obrir amb el
diàleg Periodistes a l’altra banda, amb Ramon Rovira i Patrici Tixis i, tot seguit, es van lliurar
els premis al Millor Pla de Comunicació (Hospital de Cerdanya), a la Millor Acció Comunicativa
(Projecte Life Pletera i Sagrada Família), i al Millor Portaveu (Lara Costafreda i Rubén
Wagensberg).

Assemblea General Ordinària
L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona es va celebrar l’1 de juny de 2017, 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 signar un conveni amb la UdG a través del qual una estudiant del
Grau de Comunicació de Cultural va fer pràctiques al Col·legi. També es va iniciar una
col·laboració amb la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, traduïda
en la participació en l’organització de la jornada Els mitjans de comunicació en les emergències,
que va comptar amb dues col·legiades a la taula rodona Emergències: periodistes i psicòlegs
davant del mirall.
La implicació del Col·legi amb el dia a dia de la societat es va veure reflectida en la participació
de diversos membres de la Junta en l’acte organitzat per l’Associació de Veïns del barri de Sant
Narcís per denunciar la lentitud de les obres d’Adif i en l’assistència al minut de silenci convocat
després dels atemptats a Barcelona i Cambrils; així com en l’acord de Junta per batejar la
biblioteca del Col·legi amb el nom d’Aurora Bertrana Salazar, a proposta d’una campanya de
la Xarxa Dones Girona.
Les actuacions en defensa i promoció del periodisme han inclòs l’enviament de cartes al TSJC, al
secretari coordinador provincial dels jutjats de Girona, al president de l’Audiència de Girona i a
la degana dels jutges de Girona transmetent-los les queixes dels periodistes que cobreixen els
temes judicials i que no podien accedir a la informació sobre els judicis. El tema es va resoldre
en poques setmanes. Es va mediar, igualment, en un conflicte entre el digital Tribuna Ganxona i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. També es va demanar a la Diputació de Girona que el fet
d’estar col·legiat es valori com un criteri quantificable en convocatòries de places relacionades
amb la comunicació. Així mateix, es van fer les primeres reunions per crear a la demarcació de
Girona un grup de treball de gabinets de premsa i es va fer una sessió explicativa sobre la
precol·legiació als alumnes de Comunicació Cultural de la UdG.
Es van organitzar diverses activitats relacionades amb el periodisme i la comunicació: la taula
rodona L’ètica periodística davant els reptes d’Internet, amb Salvador Alsius, Andreu Mas,
Oriol Puig i Tania Tapia, que va servir per presentar el nou Codi Deontològic; la conferència
La Guerra de paper. La cultura i el periodisme català i gironí davant la I Guerra Mundial, amb
Maximiliano Fuentes i Albert Caballero; una sessió sobre ciberseguretat per a periodistes amb
Bruno Pérez; i una tertúlia amb la fotògrafa Joana Biarnés, que va ser precedida pel documental
Joana Biarnés, una entre tots.
Cal recordar les deu xerrades en instituts dins la campanya La premsa a les escoles; i el 8è Concurs
de Nadales Periodístiques, amb la participació de vuit nens i nenes d’entre 2 i 10 anys.
La Junta de la Demarcació de Girona va col·laborar en la presentació del llibre Ràdio 4, 40 anys
en català 1976-2016, i s’ha integrat al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut
Pública a Girona, i al Consell Assessor de la col·lecció de llibres La gent de Girona (Editorial
Gavarres).

ELS SERVEIS COL·LEGIALS
Dinars “Off the Record”
Se’n van fer dos: amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; i amb el diputat de
Junts pel Sí Lluís Llach. Tots dos es van omplir en menys d’una hora i hi van poder assistir una
quinzena de col·legiats a cadascun.

Exposicions
 Ràdio 4, una veu de resistència
Els mesos de gener i febrer es va poder visitar aquesta mostra, que recull els 40 anys de vida de
la primera emissora de ràdio pública en català.
 APA i la Gran Guerra
L’exposició mostrava reproduccions de caricatures de Feliu Elias (Apa) publicades a la Revista
Iberia durant la I Guerra Mundial. Es va poder visitar entre el 6 de març i el 12 de maig.
 Disset mirades a dotze mesos
Del 17 de maig al 30 de juny, la Demarcació de Girona va acollir una selecció de les 148 imatges
que es van presentar als Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La mostra ha passat per
diverses poblacions gràcies al programa d’exposicions itinerants de la Diputació de Girona.
 L’Europa de les portes tancades. Una exposició de 68 dibuixos d’en JAP sobre la
immigració (que no són per fer riure)
Inaugurada a finals d’octubre amb la presència de Joan Antoni Poch, és una denúncia de l’actitud
d’Europa davant la situació de les persones que es veuen obligades a fugir del seu país.
Cursos
S’han seguit programant a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya cursos oferts
pel Centre de Formació i Desenvolupament.
IX Sopar de Periodistes
Va comptar amb una cinquantena de periodistes. El Col·legi va assumir una part del cost de l’àpat
dels col·legiats.
Speaking
Des del gener, cada dijous es fan sessions d’speaking per a col·legiats.

GENER
● Dimecres 4 de gener
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dijous 5 de gener,
 es facilita a l’Associació de Veïns de Montjuïc el contacte de quatre periodistes per a una
possible col·laboració en un cicle de converses sobre el barri.
● Dissabte 7 de gener,
 es munta l’exposició sobre Ràdio 4.
● Dimarts 10 de gener,
 a 2/4 d’11 del matí, a l’Institut Montilivi de Girona, Joan Ventura ofereix una xerrada als
alumnes d’Educació Infantil sobre periodisme i pau (taller per parlar de la responsabilitat
dels mitjans de comunicació en el tractament dels temes mediàtics i delicats).
● Dimecres 11 de gener,
 a la 1 del migdia, es tanca el termini per presentar treballs a la vuitena edició dels Premis
Carles Rahola de Comunicació Local.
 a les 3 de la tarda, a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres, Laura Fanals ofereix una
xerrada als alumnes d’Educació Infantil sobre periodisme i pau (taller per parlar de la
responsabilitat dels mitjans en el tractament dels temes mediàtics i delicats).
● Dijous 12 de gener
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 13 de gener
 a 2/4 de 3 de la tarda, al Cafè Savoy, Dinar “Off the Record” amb el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont.
● Dijous 19 de gener
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 20 de gener
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 8 del vespre, a la llibreria Ulyssus de Girona, Xavier Cusell assisteix a la presentació
del llibre Microcatalunya. Un viatge pels pobles més petits, de Marc Serena i Edu Bayer,
sorgit de la web Microcatalunya.cat, que va ser la guanyadora del guardó a la millor
informació digital en la sisena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
● Dijous 26 de gener
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 27 de gener
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 12 del migdia, a Televisió de Girona, Joan Ventura participa al programa T de Tot
per parlar de la campanya “Periodistes per la Pau” en la qual ha col·laborat la Demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes.

FEBRER
● Dimecres 1 de febrer
 a les 7 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi, presentació del llibre Ràdio 4, 40
anys en català 1976-2016, amb la intervenció de Joan Ventura, Sílvia Espinosa, JoanAlbert Argerich i Josep M. Adell. Tot seguit, inauguració de l’exposició sobre Ràdio 4.
● Dijous 2 de febrer
 a les 10 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de la
Setmana dels Rahola, amb la intervenció de Joan Ventura, Albert Piñeira i Carles Ribas.
 a les 12 del migdia, FeM Girona entrevista Joan Ventura per parlar de la V Setmana dels
Rahola.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dilluns 6 de febrer
 Jana Soteras, estudiant de la UdG, comença les seves 240 hores de pràctiques al Col·legi.
 s’obre al públic, a la biblioteca Carles Rahola de Girona, l’exposició “Set mirades a dotze
mesos. Fotografies presentades a la setena edició dels Premis Carles Rahola de
Comunicació Local”, dins la Setmana dels Rahola.
 a les 12 del migdia, a la Diputació de Girona, Joan Ventura i Laura Fanals es reuneixen
amb Josep Maria Amargant i Pere Sánchez per parlar de l’organització dels Premis Carles
Rahola.
● Dimarts 7 de febrer
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca Carles Rahola de Girona, Anna Estartús participa,
juntament amb Aniol Resclosa, en la gravació d’una peça de Televisió de Girona sobre
l’exposició “Set mirades a dotze mesos”.
● Dimecres 8 de febrer
 a les 6 de la tarda, a Televisió de Girona, Joan Ventura participa, juntament amb el
president de la Diputació, Pere Vila, en una entrevista per parlar de la Setmana dels
Rahola i dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
● Dijous 9 de febrer
 a ¼ de 10 del matí, a Televisió de Girona, Laura Fanals assisteix, juntament amb Pere
Sánchez, a una reunió per parlar dels Premis Carles Rahola.
 a les 10 del matí, Laura Fanals es reuneix amb Sònia Cervià, de la Coordinadora d’ONG,
per parlar del projecte de periodisme de pau als instituts.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 10 de febrer
 a 2/4 d’11 del matí, a la Sala Miquel Diumé del Col·legi, presentació dels treballs
guanyadors de la I Beca dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local, dins la
Setmana dels Rahola. Hi assisteixen Carles Ribas, regidor de l’Ajuntament de Girona,
Joan Ventura, i Carles Ribera i Laura Teixidor, els guanyadors de les dues modalitats de
la Beca.
 A 2/4 de 12 del migdia, a Televisió de Girona, Sílvia Planas participa en un programa de
TV Girona per parlar de la Setmana dels Rahola.



a les 8 del vespre, a la biblioteca Carles Rahola de Girona, Joan Ventura clou la jornada
“Els mitjans de comunicació en les emergències”, organitzada pel Màster en Intervenció
Psicològica en Crisis i Emergències de la UdG amb la col·laboració de la Demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes. Les col·legiades Tura Soler i Paula Brujats participen
en la taula rodona “Emergències: periodistes i psicòlegs davant del mirall”; dins la
mateixa jornada.

● Dissabte 11 de febrer
 a 2/4 d’11 del matí, Ràdio Platja d’Aro entrevista Joan Ventura per parlar de la Setmana
dels Rahola.
● Dilluns 13 de febrer
 a les 11 del matí, a l’Ajuntament, reunió del jurat avaluador de la II Beca dels Premis
Carles Rahola. Hi participa Xevi Masachs en representació de la Junta del Col·legi.
 a les 12 del migdia, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Albert Om
ofereix la conferència “Qui té el poder?”, dins la Setmana dels Rahola. Joan Ventura
presenta l’acte.
● Dimarts 14 de febrer
 a les 10 del migdia, a la Biblioteca del Col·legi, reunió del jurat dels VIII Premis Carles
Rahola de Comunicació Local.
 a partir les 11 del matí, a la Biblioteca Carles Rahola, Laura Fanals participa en el
programa especial sobre la Setmana dels Rahola que grava Televisió de Girona.
● Dijous 16 de febrer
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 17 de febrer
 a les 9 del matí, a la biblioteca del Col·legi, reunió de Laura Fanals i Anna Estartús amb
Aleix Freixas i Rosó Feliu, de Televisió de Girona, per parlar de la gala de lliurament
dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
 a les 6 de la tarda, a l’auditori gran de la biblioteca pública Carles Rahola, “Carretera i
micro”, diàleg entre Rosa M. Calaf i Bru Rovira, conduït per Albert Martín de Vidales,
dins la Setmana dels Rahola. Sílvia Planas presenta l’acte.
 a les 9 del vespre, Joan Ventura, Sílvia Planas i Anna Estartús assisteixen al sopar amb
Rosa M. Calaf i Bru Rovira. També hi assisteixen representants de la Diputació i de la
Biblioteca Carles Rahola.
● Dissabte 18 de febrer
 a les 6 de la tarda, al Parc Central, Laura Fanals, Xevi Masachs, Sílvia Planas, Xavier
Cusell i Anna Estartús assisteixen a l’acte simbòlic de l’Associació de Veïns del barri de
Sant Narcís per denunciar la lentitud de les obres d’Adif, i al qual s’ha convidat aquest
mes al col·lectiu de periodistes.
● Dilluns 20 de febrer
 a les 12 del migdia, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Xevi Masachs
presenta la taula rodona “Riure per no plorar? El paper de l’humor com a eina
informativa”, amb Carles Bellsolà, Manel Fontdevila, Manel Lucas i Sion Biurrun
(moderadora), dins la Setmana dels Rahola.
 a les 2 de la tarda, Xevi Masachs assisteix al dinar amb Carles Bellsolà, Manel Fontdevila
i Sion Biurrun. També hi assisteixen representants de la Diputació i de la UdG.

● Dimarts 21 de febrer
 a les 6 de la tarda, a l’auditori gran de la biblioteca pública Carles Rahola, Laura Fanals
presenta la projecció del documental My friend i posterior tertúlia amb el seu codirector,
Carles Prats, dinamitzada per la periodista Sònia Cervià, dins la Setmana dels Rahola.
 a les 9 del vespre, Joan Ventura i Laura Fanals i assisteixen al sopar amb Carles Prats i
Sònia Cervià.
● Dimecres 22 de febrer
 a les 2 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a Barcelona.
 a les 2 de la tarda, Xavier Cusell, Laura Fanals i Sílvia Planas assisteixen al dinar amb
Patrycia Centeno i Jordi Grau. També hi assisteixen hi assisteixen representants de la
Diputació i de la Biblioteca Carles Rahola.
 a les 6 de la tarda, a l’auditori gran de la biblioteca pública Carles Rahola, Xavier Cusell
presenta “Americana negra o d’aneguets? Despullem els polítics gironins”, conversa de
Jordi Grau amb Patrycia Centeno, dins la Setmana dels Rahola.
● Dijous 23 de febrer
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, gala de lliurament dels VIII Premis Carles
Rahola de Comunicació Local.
● Divendres 24 de febrer
 a la 1del migdia, als estudis de la COPE Girona, Joan Ventura participa en el programa
d’entrevistes Converses gironines.
● Dimarts 28 de febrer
 a proposta d’una campanya de la Xarxa Dones Girona, la Junta acorda batejar la
biblioteca de la seu de Girona del Col·legi de Periodistes com a Biblioteca Aurora
Bartrana i Salazar, en honor a l’escriptora, periodista i aventurera gironina.

MARÇ
● Dimecres 1 de març
 a la 1 del migdia, a la sala de Juntes de l’edifici de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell
assisteix a la constitució del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Públic
a Girona.
● Dijous 2 de març
 a les 2 menys 5 minuts de la tarda, a l’INS Montsacopa d’Olot, la col·legiada Terry Garcia
ofereix una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 3 de març
 a 2/4 i 5 minuts de 2 de la tarda, a l’INS Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, la col·legiada
Lluïsa Fuentes ofereix una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 la Junta de Girona presenta tres candidats al V Premi Josep M. Planes de Periodisme
d’Investigació i Crítica Social, convocat per la Fundació Independència i Progrés i la
Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

● Diumenge 5 de març
 es penja, a la sala Huertas Claveria de la seu de Girona del Col·legi de Periodistes,
l’exposició “APA i la Gran Guerra”.
● Dilluns 6 de març
 a ¾ de 2 de la tarda, a l’Institut Jaume Vicens Vives de Girona, la col·legiada Terry Garcia
ofereix una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 a les 7 de la tarda, a la Fundació Valvi de Girona, Joan Ventura assisteix a la presentació
del llibre Escriure i viure. 20 anys de columnes (1993-2003), de Narcís-Jordi Aragó.
● Dimarts 7 de març
 a les 11 del matí, a la UdG, Laura Fanals fa una sessió explicativa sobre la nova figura
del precol·legiat als alumnes de 3r i 4t de Comunicació Cultural.
 a ¾ de 2 de la tarda, a l’INS El Pedró de l’Escala, la col·legiada Lluïsa Fuentes ofereix
una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 s’envien cartes al TSJC, Jaume Herraiz (secretari coordinador provincial dels jutjats de
Girona), Fernando Lacaba (president de l’Audiència de Girona) i Raquel Martínez,
degana dels jutges de Girona, transmetent-los les queixes dels periodistes gironins que
cobreixen els temes judicials i que no poden accedir a la informació sobre els judicis que
s’han de celebrar.
● Dimecres 8 de març
 a les 12 del migdia, a l’edifici Sindicats de Girona, Xavier Cusell assisteix al lliurament
de plaques per donar nom de dones a sales de 22 entitats gironines, organitzat per la Xarxa
Dones Girona, i recull la placa de la Biblioteca Aurora Bertrana i Salazar.
 a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
 a 2/4 de 8 del vespre, a l’Aula Aurora Bertrana de la biblioteca de la Universitat de
Girona, Joan Ventura assisteix a la presentació del número 301 de la Revista de Girona,
dedicat a Prudenci i Aurora Bertrana.
● Dimecres 15 de març
 a 2/4 de 12 del migdia, a l’INS Serrallarga de Blanes, la col·legiada Lluïsa Fuentes ofereix
una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
● Dijous 16 de març
 a ¾ menys 5 minuts de 12 del migdia, a l’INS Alexandre Deulofeu de Figueres, la
col·legiada Terry Garcia ofereix una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 17 de març
 a 2/4 d’11 del matí, a la sala Huertas Claveria, reunió de Joan Ventura amb Joan Antoni
Poch (Jap) per parlar de l’exposició que es vol organitzar amb els seus dibuixos.
 a les 12 del migdia, al Vicerectorat de la Universitat de Girona, reunió de Joan Ventura i
Xavier Cusell amb la vicerectora de la UdG Gemma Geis per parlar de les Mosques 2017.
● Dilluns 20 de març
 a les 10 del matí, a l’edifici Giroemprèn del Parc Científic, Xevi Masachs es reuneix amb
Eduard Valenzuela, Secretari acadèmic de la Fundació Universitat de Girona: Innovació
i Formació, per parlar de possibles col·laboracions entre les dues entitats.
 a la 1 del migdia, a la Diputació de Girona, Joan Ventura i Laura Fanals es reuneixen amb
Pere Vila, president de la Diputació, per parlar de la col·laboració entre les dues entitats.

● Dimarts 21 de març
 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Instagram: eines i tècniques
per a comunicadors i empreses”, amb Jordi Gamell.
● Dimecres 22 de març
 a ¾ de 2 de la tarda, a l’INS Llançà, la col·legiada Lluïsa Fuentes ofereix una xerrada de
la campanya “La premsa a les escoles”.
 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, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a la reunió de
la Junta de Govern a Barcelona.
● Dijous 23 de març
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 24 de març
 a les 9 del matí, a l’Institut Olivar Gran de Figueres, la col·legiada Lluïsa Fuentes ofereix
una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
● Dilluns 27 de març
 el Secretari Coordinador Provincials dels Jutjats de Girona, Jaume Herraiz, respon a la
carta que va enviar la Junta transmetent les queixes dels periodistes gironins perquè no
poden accedir a la informació sobre els judicis que s’han de celebrar, adjuntant l’acord
que ha dictat per solucionar aquest problema.
● Dimecres 29 de març
 a les 11 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, reunió de Joan Ventura amb
la directora i el coordinador de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge –
Sant Antoni, Dolors Vidal i Àlex Cebrian.
● Dijous 30 de març
 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de l’AECC per
presentar el Dia Mundial Contra el Càncer de Colon i la campanya de detecció precoç.
 a les 2 de la tarda, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 31 de març
 a les 9 del matí,, a l’INS Cap Norfeu de Roses, la col·legiada Terry Garcia ofereix una
xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 a les 12 del migdia, al SIN Cap de Creus de Cadaqués, la col·legiada Terry Garcia ofereix
una xerrada de la campanya “La premsa a les escoles”.
 a les 7 de la tarda, al Museu d’Arqueologia de Catalunya – Girona, Xavier Cusell assisteix
a la inauguració de la mostra “El geni culinari. Innovacions que marquen la nostra cuina”.

ABRIL
● Dimecres 5 d’abril
 a les 12 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa del Sindicat del
Transport Sanitari de Girona.

● Dijous 6 d’abril
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
 a les 2 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Divendres 7 d’abril
es comunica al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública de Girona
que Xavier Cusell formarà part de la Comissió d’Entorn, Activitat Física i Alimentació.
● Dimarts 11 d’abril
a 2/4 d’11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de
Petrolis Independents de Catalunya a les comarques gironines.
● Dimecres 12 d’abril
 a les 2 de la tarda, al restaurant del Golf PGA, Xevi Masachs assisteix al dinar organitzat
pel MIC.
● Dimarts 18 d’abril
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de la Fundació Jordi
Comas.
● Dimecres 19 d’abril
 a les 10 del matí, l’artista Víctor Masferrer es reuneix amb Joan Ventura i Anna Estartús
per parlar de les Mosques de la Informació.
● Dijous 20 d’abril
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats
 a 2/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a
Barcelona.
● Divendres 21 d’abril
 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”, dedicat aquest any a hostals,
fondes i hotels.
● Dilluns 24 d’abril
 a les 12 del migdia, a l’Auditori de Girona, Xevi Masachs assisteix a l’acte de celebració
del Dia de les Esquadres 2017 de la Regió Policial de Girona.
● Dimecres 26 d’abril
 a les 10 del matí, a Barcelona, Joan Ventura i Laura Fanals assisteixen a l’Assemblea
General Ordinària del Col·legi de Periodistes i, posteriorment, a l’Extraordinària.
● Dijous 27 d’abril
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
● Divendres 28 d’abril
 a les 12 del migdia, a l’Aula Magna Modest Prats de la UdG, Joan Ventura assisteix a
l’acte de commemoració dels 25 anys de la creació de la Universitat de Girona.

MAIG
● Dimarts 2 de maig
 a les 7 de la tarda, a l’Hotel d’Entitats de Girona, Laura Fanals assisteix a la reunió del
jurat del Concurs Artístic i Literari dels Amics de la Unesco de Girona.
● Dijous 4 de maig
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
 a les 7 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, presentació del nou Codi Deontològic del
Col·legi de Periodistes, amb Salvador Alsius. Tot seguit, taula rodona “L’ètica
periodística davant els reptes d’Internet”, amb Salvador Alsius, Andreu Mas, Oriol Puig
i Tania Tapia, moderada per Laura Fanals.
● Dimarts 9 de maig
 a les 6 de la tarda, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, Sílvia Planas
assisteix a la commemoració institucional del Dia d’Europa.
● Dimecres 10 de maig
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dijous 11 de maig
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
 a les 7 de la tarda, a la sala d’actes Miquel Diumé, conferència “La Guerra de Paper. La
cultura i el periodisme català i gironí davant la I Guerra Mundial”, amb Maximiliano
Fuentes i Albert Caballero. Joan Ventura presenta l’acte, que serveix de cloenda de
l’exposició “APA i la Gran Guerra”.
● Divendres 12 de maig
 a les 10 del matí, reunió d’Anna Estartús amb Maria Roura, de la Diputació, per
organitzar la campanya de difusió de l’exposició “Disset mirades a dotze mesos”.
● Dilluns 15 de maig
 a les 10 del matí, a la seu de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell participa a la
constitució de la Comissió Tècnica d’Entorn, Alimentació i Activitat Física.
● Dimecres 17 de maig
 a les 11 del matí, a la sala Huertas Claveria, inauguració de l’exposició “Disset mirades
a dotze mesos. Fotos presentades a la vuitena edició dels Premis Carles Rahola de
Comunicació Local”. Hi assisteixen el president de la Demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes, Joan Ventura, i el president de la Diputació de Girona, Pere Vila.
● Dijous 18 de maig
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
● Dilluns 22 de maig
 a les 10 del matí, Laura Fanals, Sílvia Planas i Anna Estartús fan una visita tècnica a la
Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG per començar a preparar les Mosques
de la Informació 2017.

● Dimarts 23 de maig
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, Joan Ventura assisteix a la presentació
de #Gavarres365, projecte guanyador de la darrera edició dels Premis Carles Rahola.
● Dimecres 24 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, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a la reunió de
la Junta de Govern a Barcelona.
● Dijous 25 de maig
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
● Divendres 26 de maig
 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, reunió de Xevi Masachs amb
el coordinador del Grau de Comunicació Cultural de la UdG, Ramon Girona .
● Dimarts 30 de maig
 de 9 del matí a les 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Redacció de discursos”,
amb Montse Sanahuja.
● Dimecres 31 de maig
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.

JUNY
● Dijous 1 de juny
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana i Salazar, sessió d’Speaking per a
col·legiats.
 a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé, balanç anual de la Demarcació de Girona
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
● Divendres 2 de juny
 de 9 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Com dominar les noves
funcionalitats a les xarxes socials”, amb Enrique San Juan.
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de Pere Sánchez i Maria
Roura (Diputació) amb Laura Fanals i Anna Estartús per valorar la passada edició dels
Premis Carles Rahola de Comunicació Local i començar a parlar de la propera.
● Dimarts 6 de juny
 de 10 del matí a 2 de la tarda, i de 3 a 7 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Taller
de videoperiodisme per a mitjans digitals”, amb Josep Serra.
● Dijous 8 de juny
 a 2/4 de 2 de la tarda, al restaurant Savoy de Girona, dinar “Off the Record” amb el diputat
de Junts pel Sí Lluís Llach.
● Divendres 9 de juny
 a 2/4 de 12 del migdia, a la Casa Pastors, Joan Ventura assisteix a la presentació de
l’adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d’Art (Modern i Contemporani).

● Dimecres 14 de juny
 a les 12 del migdia, la degana del Col·legi, Neus Bonet, visita la seu de Girona i es reuneix
amb Joan Ventura.
 a la 1 del migdia, a l’Ajuntament de Girona, Neus Bonet, acompanyada per membres de
la Junta de Girona, es reuneix amb l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.
 a la 1 del migdia, a la sala Miquel Diumé, sessió sobre ciberseguretat per a col·legiats.
 a les 2 de la tarda, dinar de la degana del Col·legi amb la Junta de Girona i Marc Vidal.
● Dijous 15 de juny
 a la 1 del migdia, a la seu de la Generalitat a Girona, Joan Ventura assisteix a la reunió
de la Comissió Tècnica d’Entorn, Alimentació i Activitat Física.
● Divendres 16 de juny
 a 2/4 d’11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, Joan Vergés i Josep-Maria
Terricabras presenten l’informe “Qui té dret a votar? I altres assumptes polèmics sobre
els referèndums de secessió”.
● Dilluns 19 de juny
 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de la 1a
Jornada benèfica Giroinfant organitzada pel Rotary Girona.
 A 2/4 d’1 del migdia, Laura Fanals assisteix a la reunió del Grup de Treball de Precarietat
Laboral a Barcelona.
 a les 3 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent a Barcelona.
● Dimarts 20 de juny
 de 10 del matí a 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs de “Tècniques de negociació”,
amb Josep Salvat.
 a les 7 de la tarda, al Museu d’Història dels Jueus, Joan Ventura i Sílvia Planas assisteixen
a la inauguració de “A la taula d’Estelina. L’alimentació jueva a l’edat mitjana”.
● Dimecres 21 de juny
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertana, reunió de la Comissió dels Rahola.
● Dijous 22 de juny
 a les 11 del matí, a la Casa de Cultura de Girona, Joan Ventura assisteix a la presentació
del Visa pour l’Image i del Festival Off 2017 de Perpinyà.
 a les 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Dijous 29 de juny
 a les 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, sessió d’Speaking per a col·legiats.

JULIOL
● Dimarts 4 de juliol
 a les 9 del matí, reunió d’Anna Estartús amb Pere Sánchez (Diputació).
 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Argadà, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dimecres 5 de juliol
 de 10 del matí a 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “De periodista a consultor de
comunicació”, amb Josep Salvat.

● Dimarts 11 de juliol
 el gerent del Col·legi de Periodistes, Martí Calsapeu, fa una jornada de treball a la
Demarcació de Girona.
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa d’IADEN – Salvem l’Empordà.
 s’envia una carta a la directora del Museu d’Art de Girona, Carme Clusellas, sol·licitant
que els col·legiats hi puguin accedir gratuïtament.
 a 2/4 de 3 de la tarda, dinar de Martí Calsapeu amb diversos membres de la Junta de
Girona.
● Dimecres 12 de juliol
 a les 9 del vespre, al restaurant Can Veí de Sarrià de Ter, IX Sopar de Periodistes.
● Dijous 13 de juliol
 a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de la Coordinadora
Catalana de Fundacions.
● Dijous 20 de juliol
 a les 11 del matí, a la seu de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell assisteix a la reunió
de la Comissió d’Entorn, Activitat Física i Alimentació, del Consell Territorial Consultiu
i de Coordinació de Salut Pública de Girona.
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 21 de de juliol
 a les 8 del vespre, al Festival de Peralada, Joan Ventura assisteix a la Nit de la
Comunicació organitzada per EFE i Abertis.
● Dimecres 26 de juliol
 el digital Tribuna Ganxona demana la intervenció de la Demarcació de Girona del
Col·legi davant el veto informatiu que li imposa l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
 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 27 de juliol
 es fa arribar una carta a l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, arran de la
queixa que el director del digital Tribuna Ganxona, Joan Serra i Solà, ha fet arribar a la
Demarcació de Girona del Col·legi denunciant que el consistori de la vila impedeix que
pugui accedir a la informació municipal.
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Dilluns 31 de juliol
 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de l’Ajuntament de Darnius per
presentar les activitats de l’Any Josep Maria Gironella.

AGOST
● Divendres 18 d’agost
 a les 12 del migdia, davant la seu de la Generalitat a Girona, Sílvia Planas i Xavier Cusell
assisteixen al minut de silenci convocat amb motiu dels atemptats del dia anterior a
Barcelona i Cambrils.

● Dimarts 22 d’agost
 a 2/4 de 10 del matí, a FemGirona, Xavier Cusell participa en un debat sobre el tractament
que els mitjans de comunicació han donat als atemptats de Barcelona.
● Dimarts 29 d’agost
 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, Laura Fanals assisteix a una reunió per
preparar la jornada sobre la precarietat laboral.

SETEMBRE
● Dimarts 5 de setembre
 a les 11 del matí, contacte telefònic de Joan Ventura amb l’alcalde de Sant Feliu de
Guíxols, Carles Motas, per parlar de la queixa de Tribuna Ganxona.
 a les 3 de la tarda, a la seu central del Col·legi, Joan Ventura i Xevi Masachs assisteixen
a la reunió extraordinària de la Junta general.
● Dimecres 6 de setembre
 a 2/4 d’11 del matí, a la Coordinadora d’ONGs, reunió de la Comissió de Periodisme
Solidari.
 a 2/4 de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dijous 7 de setembre
 es contacta amb Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per demanar-los per
escrit una resposta a la queixa de Tribuna Ganxona.
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 7 de la tarda, a l’oficina del Carrer Ciutadans de la Cambra de la Propietat Urbana
de Girona, Sílvia Planas i Anna Estartús assisteixen a la reunió de la comunitat de
propietaris.
● Dimarts 12 de setembre
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la comissió dels Rahola.
● Dimecres 13 de setembre
 s’inaugura al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres l’exposició “Disset mirades a
dotzes mesos. Fotografies presentades a la vuitena edició dels Premis Carles Rahola de
Comunicació Local”.
● Dijous 14 de setembre
 a les 11 del matí, a la Coordinadora d’ONGs, Joan Ventura es reuneix amb Sònia Cervià
per parlar de l’exposició de dibuixos de Joan Antoni Poch JAP.
 a la 1 del migdia, a la sala d’actes Miquel Diumé, reunió de treball de la col·legiada Clara
Sánchez-Castro.
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Dilluns 18 de setembre
 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Junta per decidir els
finalistes a Mosca Grossa i Mosca Borda.
 s’envia una carta al president de la Diputació de Girona, Pere Vila, demanant-li que el fet
d’estar col·legiat es valori com un dels criteris quantificables en convocatòries de places
relacionades amb la comunicació o el periodisme.

● Dimarts 19 de setembre
 a les 9 del matí, Fem Girona entrevista en directe el president de la Demarcació, Joan
Ventura, per parlar de la llibertat de premsa i del paper dels mitjans en el procés català.
 a les 5 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, Laura Fanals i Anna Estartús es
reuneixen amb Julian Kola, albanès fugit del seu país per temes polítics. A la trobada
també hi participa Marta Rubau, de Girona Acull.
● Dijous 21 de setembre
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura assisteix a la inauguració de
l’exposició “50 anys de Premi Bertrana” i, tot seguit, a la festa d’atorgament dels Premis
Literaris de Girona 2017.
● Divendres 22 de setembre
 a les 8 del vespre, a la sala El Cortijo de Roses, Joan Ventura assisteix a la presentació
del llibre Costa Brava Postals 1960’s-1970’s.
● Dimecres 27 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, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a la reunió de
la Junta de Govern a Barcelona.
● Dijous 28 de setembre
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.

OCTUBRE
● Dimecres 4 d’octubre
 a les 9 del matí, visita d’Anna Estartús a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la
UdG amb Martí Saguer, tècnic de so de les Mosques, i l’empresa El Ginjoler, responsable
del càtering.
 a les 10 del matí, a l’edifici de la Generalitat a Girona Xavier Cusell assisteix a la reunió
del PINSAP (Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública).
 a 2/4 de 7 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola de Girona, la col·legiada Roser Reyner
modera la taula rodona “Com podem afrontar la malaltia d’Alzheimer?”, organitzada per
la Fundació Pasqual Maragall.
● Dijous 5 d’octubre
 a la 1 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 6 d’octubre
 a les 10 del matí, visita de Joan Antoni Poch, JAP, al Col·legi per preparar la seva
exposició.
 a la 1 del migdia, Anna Estartús es reuneix amb Sílvia Planellas a La Mercè per preparar
els Premis Gabinets de Comunicació.

● Dimarts 10 d’octubre
 a la 1 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de Joan Ventura i Anna Estartús
amb Sílvia Sanahuja, directora de la biblioteca Carles Rahola, per parlar de la
col·laboració entre les dues entitats.
● Dimecres 11 d’octubre
 a les 10 del matí, Anna Estartús fa una visita tècnica a la Sala de Graus de la UdG per
preparar les Mosques.
 a les 11 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de Laura Fanals i Anna Estartús
amb Ramon Girona (UdG).
 a 2/4 de 9 del vespre, a la Sala La Planeta, Xavier Cusell participa en el debat posterior a
la representació de l’obra “El color de la llum”, dins el festival Temporada Alta.
● Dilluns 16 d’octubre
 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Fes servir whatsapp com a
eina de màrqueting”, amb Sílvia Llombart.
● Dimarts 17 d’octubre
 a les 11 del matí, roda de premsa de presentació de les Mosques de la Informació
● Dijous 19 d’octubre
 a la 1 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 8 del vespre, a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, lliurament dels
Premis Mosques de la Informació.
● Divendres 20 d’octubre
 a les 12 del migdia, Joan Ventura i l’autor de les Mosques d’aquest any, Víctor Masferrer,
són entrevistats a Televisió de Girona.
● Dilluns 23 d’octubre
 a les 7 de la tarda, a la sala Huertas Claveria de la seu de Girona del Col·legi, inauguració
de “L’Europa de les portes tancades. Una exposició de seixanta-vuit dibuixos d’en JAP
sobre la immigració (que no són per fer riure)”.
● Dimarts 24 d’octubre
 a 2/4 de 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Comissió dels Rahola.
 a les 12 del migdia, a la seu de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell assisteix a la reunió
del PINSAP
● Dimecres 25 d’octubre
 De 4 a 7 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Instagram nivell avançat”, amb Jordi
Gamell.
● Dijous 26 d’octubre
 a la 1 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Dissabte 28 d’octubre
 a 2/4 d’1 del migdia, al Museu d’Història de Girona, Joan Ventura assisteix a la
inauguració de l’exposicio “El desig de viure i d’escriure. Prudenci i Aurora Bertrana”.

● Dilluns 30 d’octubre
 a les 8 del vespre, a la sala La Planeta, Joan Ventura assisteix als Premis Casero.
● Dimarts 31 d’octubre
 a les 7 de la tarda, Joan Ventura assisteix a la inauguració del nou espai del Bòlit – Centre
d’Art Contemporani de Girona.

NOVEMBRE
● Dijous 2 de novembre
 a 2/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura, Laura Fanals i Xevi Masachs assisteixen a la reunió
de la Junta de Govern a Barcelona.
● Dilluns 6 de novembre
 s’envia la convocatòria dels IX Premis Carles Rahola de Comunicació Local i de la III
Beca dels Premis Rahola.
● Dijous 9 de novembre
 a 2/4 d’1 del migdia, al Patronat de Turisme, Joan Ventura participa a la reunió del jurat
dels Premis Gi! 2017
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Dimarts 14 de novembre
 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Qüestions legals en
periodisme i com afrontar-les”, amb Jordi Bacaria.
 a les 4 de la tarda, a la sala d’actes Miquel Diumé, presentació del recurs “Eina per a una
comunicació no sexista”, de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació,
amb l’assistència de Joan Ventura.
● Dimecres 15 de novembre
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
● Dijous 16 de novembre
 a les 2 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.
● Divendres 17 de novembre
 a les 12 del migdia, a la seu de la Generalitat a Girona, Xavier Cusell assisteix a la reunió
del PINSAP.
 a les 7 de la tarda, a La Mercè de Girona, gala de lliurament dels Premis Gabinets de
Comunicació. Diàleg “Periodistes a l’altra banda”, amb Ramon Rovira i Patrici Tixis.
● Dilluns 20 de novembre
 a les 12 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de l’Associació de Víctimes
d’Accidents de Trànsit.
● Dimecres 22 de novembre
 a les 11 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Comissió dels Rahola.
 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 23 de novembre
 a 2/4 de 6 de la tarda, a l’auditori gran de la Biblioteca Carles Rahola, projecció del
documental Joana Biarnés, una entre tots. Tot seguit, tertúlia amb la Joana Biarnés i en
Jordi Rovira (codirector del documental), oberta a tots els assistents. La presentació va a
càrrec de Joan Ventura.
Divendres 24 de novembre
 a les 12 del migdia, a la Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya, Joan Ventura es reuneix amb el president de la Delegació de Girona del
COPC, Francisco Molinero.
 a les 12 del migdia, al Claustre de la Diputació de Girona, Sílvia Planas assisteix a l’acte
institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.
 es convoca la vuitena edició del Concurs de Dibuix de Nadales Periodístiques.
Dimecres 29 de novembre
 a les 2 de la tarda, al restaurant Bau Bar, Joan Ventura es reuneix amb el president de la
Demarcació de Grona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Narcís Reverendo.
Dijous 30 de novembre
 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a col·legiats.

DESEMBRE
Dilluns 4 de desembre
 a les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona, Laura Fanals participa en una conversa
sobre la regressió dels drets democràtics dins la commemoració del 69è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans.
Dimecres 13 de desembre
 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.
 a les 6 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, Sílvia Planas es reuneix amb Carlus
Gay, cap de premsa de l’Ajuntament de Platja d’Aro; i Pere Carreras, cap de premsa de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, per parlar de la creació a la demarcació de Girona
d’un grup de treball a de gabinets de premsa.
Divendres 15 de desembre
 Joel Isaac Piquer guanya la vuitena edició del Concurs de Nadales Periodístiques. S’hi ha
presentat vuit nens i nenes d’entre 2 i 10 anys.
Dimarts 19 de desembre
 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Comissió dels Rahola.
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