MEMÒRIA
D'ACTIVITATS

2018

Aquesta és la memòria de les
actuacions de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya durant
l'any 2018

80 actes i activitats
15

actes externs
26.3%
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actes propis
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cursos
xerrades a escoles
conferències Experiència de
Periodista
edicions de Petxines

131 actius

18 no actius

23 jubilats

222 col·legiats i
col·legiades

2 precol·legiats

48 joves
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Junta de la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Coia Ballesté, presidenta
Esteve Giralt, vicepresident
Manel Sastre, tresorer
Josep Baiges, secretari
Ruth Troyano, vocal
David Oliete, vocal
Laura Casadevall, secretària tècnica
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RENOVACIÓ DE L’ACORD AMB REPSOL
Repsol de la desena edició de l’Experiència
de Periodista, inclosa la inserció de banners
publicitaris a diversos mitjans i l’edició de
material gràfic de les conferències; el
patrocini d’una jornada de caràcter formatiu
sobre temes tècnics; una subvenció
destinada al Centre de Formació i
Desenvolupament del Col·legi;
l’organització d’una visita submarina per a
periodistes als biòtops de la costa de
Tarragona; i el desenvolupament d’una
aplicació mòbil (APP) de gestió i
comunicació de rodes de premsa. A més,
tots els col·legiats tarragonins van poder
recollir a la seu del Col·legi un exemplar de
la Guia Repsol 2018.

13 de febrer 2018
Demarcació de Tarragona CPC
La presidenta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes, Sara
Sans, i Josep Bertran, responsable de
comunicació de Repsol a Tarragona, van
renovar per sisè any consecutiu el
conveni de col·laboració entre ambdues
entitats, consistent en diferents accions de
comunicació d’interès pels periodistes i la
societat en general, així com d’altres més
específicament dirigides als col·legiats
tarragonins. En aquest sentit, l’acord, iniciat
l’any 2013, establia el patrocini per part de

Sara Sans i Josep Bertran van signar la renovació del conveni. Foto: Cedida

DESENA EDICIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE PERIODISTA
Els periodistes Jordi Borràs, Patrícia
Plaja, Jordi Baró i Joan M. Pou van
participar en la desena edició del cicle de
conferències Experiència de periodista,

Del 19 de febrer al 13 de març 2018
Antiga Audiència de Tarragona
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comunicació posin a l’abast del públic la
seva visió del món de la comunicació i la
vivència personal del procés d’informació
pública.
El cicle es du a terme ininterrompudament
des de l’any 2009, i ha comptat amb la
participació de Xavier Graset, Josep
Capella, Ferran Espasa, Josep M. Martí,
Pilar Aymerich, Joan Salvat, Milagros
Pérez Oliva, Jordi Basté, Pepe Baeza,
Josep Cuní, Rosa M. Calaf, Xevi Xirgu,
Llibert Teixidó, Màrius Serra, Carles
Capdevila, Rafael López-Monné, Raquel
Sans, Antoni Coll, Ramon Besa, Fàtima
Llambrich, Antoni Bassas, Josep Martí
Gómez, Sergi Vicente, Cristina Puig,
Xavier Aldekoa, Toni Clapés, Ramón
Lobo, Joaquín Luna, Yolanda López,
Ernesto Ekaizer, Mònica Terribas,
Victor Amela, Esther Vera i Joel Mestre.

organitzat per la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes de Catalunya i la
Càtedra Repsol/URV d’Excel·lència en
Comunicació, amb el patrocini de Repsol i
la col·laboració de l’Ajuntament de
Tarragona.
El fotoperiodista Jordi Borràs va inaugurar
el cicle dilluns 19 de febrer; dilluns 26 de
febrer, va ser el torn de la cap de
comunicació dels Mossos d’Esquadra,
Patrícia Plaja; el 12 de març, hi va
participar Jordi Baró, corresponsal de
Catalunya Ràdio a Brussel·les; i el punt i
final del cicle el va posar, el 13 de març,
Joan M. Pou, periodista conegut per la
retransmissió dels partits del Barça a
RAC1, a més de presentar altres programes
de ràdio i televisió.
L’objectiu del cicle de conferències és que
reconeguts professionals dels mitjans de

Joan M. Pou va clausurar l’edició d’enguany. Foto: Cedida
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PREMSA A LES ESCOLES
febrer), l’INS Ernest Lluch de Cunit (5 de
març), l’Institut-escola L’Agulla del Catllar
(6 de març), l’INS Vila-seca (7 de març),
l’INS Baix Penedès del Vendrell ( 12 de
març), l’INS Gabriel i Ferrater de Reus (16
de març), l’INS Montsant de Cornudella de
Montsant (19 de març), l’INS Ramon
Berenguer IV de Cambrils (20 de març) i
l’INS Roda de Berà (22 de març). Se’n van
beneficiar uns 600 alumnes.

Del 26 de febrer al 26 de març 2018
IES del Camp de Tarragona
Entre el 26 de febrer i el 26 de març, es van
realitzar 10 conferències sobre la professió
periodística a centres de secundària del
Camp de Tarragona, en el marc del
programa La Premsa a les Escoles. Les
xerrades van anar a càrrec dels col·legiats
Oriol Aymí i Júlia Giribets i les escoles
participants van ser l’INS Tarragona (27 de
febrer), l’INS Marta Mata de Salou (28 de

Una de les xerrades programades. Foto: Cedida

CURS ‘FACT CHECKING: COM VERIFICAR LA INFORMACIÓ A INTERNET
I XARXES SOCIALS’
10 de març 2018
Demarcació de Tarragona CPC
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Quatre alumnes van assistir a aquest curs
impartit per Nereida Carrillo, enfocat a
fer front a un dels grans reptes a què els
periodistes s’enfronten davant d’Internet i
les xarxes socials: la difusió de rumors i les
informacions falses. Aprendre a detectar la
proliferació de fonts no fiables i trols va ser
un altre dels objectius de la formació.

COIA BALLESTÉ, NOVA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE TARRAGONA
23 de març 2018
Demarcació de Tarragona CPC

integrar el vicepresident Esteve Giralt, el
secretari Josep Baiges, el tresorer Manel
Sastre, i les vocals Mercè Ribé i Ruth
Troyano. David Oliete i Patrícia
Fernández també formaven part de la
candidatura a suplents. La nova junta
tarragonina va començar a treballar i el 23
de març, quan es va reunir per primera
vegada.

La periodista Coia Ballesté va rellevar
Sara Sans al capdavant de la junta de la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes. La seva llista va ser l'única que
es va presentar al procés electoral convocat
i va ser proclamada automàticament. A
l’equip de la nova presidenta també s’hi van

La nova junta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi. Foto: Carlota Vendrell
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CURS ‘COM PARLAR DE FORMA EFICAÇ EN PÚBLIC I AMB MITJANS DE
COMUNICACIÓ’
10 i 17 d’abril 2018
Demarcació de Tarragona CPC

Un total de 8 alumnes van assistir al curs de
Josep M. Brugués per aprendre a parlar en
públic, dotant els assistents de les eines
necessàries per afrontar amb èxit qualsevol
intervenció davant un mitjà de comunicació
o un altre tipus d’audiència.

CURS ‘EINES PER AL TREBALL COL·LABORATIU EN XARXA’
Cinc alumnes van assistir a aquest curs
pensat per a millorar i optimitzar el treball
col·laboratiu en xarxa, Va anar a càrrec de
Sílvia Llombart.

19 d’abril 2018
Demarcació de Tarragona CPC

PREMIS DE PERIODISME MAÑÉ I FLAQUER
16 de maig 2018
Ajuntament de Torredembarra

Eduard Rovira; la regidora de Cultura,
Núria Batet; i Josep Bertran, responsable
de comunicació i relacions externes de
Repsol a Tarragona.
La trenta-una edició del premi presentava
un seguit de canvis amb la pretensió de
potenciar una major participació, mantenint
la qualitat del guardó.

La presidenta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi, Coia Ballesté, va
participar, com a membre del jurat, en la
presentació de la XXXI edició del Premi de
Periodisme Mañé i Flaquer. També hi eren
presents l’alcalde de Torredembarra,

Coia Ballesté intervé en l’acte de presentació del premi. Foto: Cedida
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NOVA JUNTA DEL COL·LEGI A TARRAGONA
principals objectius de la junta pels propers
quatre anys.
Organitzar uns premis de comunicació de
primer nivell, crear una agenda de
convocatòries de premsa, optimitzar la seu
del Col·legi a Tarragona i la creació d’un
viver de periodistes són altres dels projectes
de la nova junta, en alguns dels quals ja es
treballa. Així mateix, s’estan dedicant
esforços a l’ampliació dels serveis
col·legials i a la potenciació de l’oferta
formativa.
La junta de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya la
conformen Coia Ballesté (presidenta),
Esteve Giralt (vicepresident), Manel
Sastre (tresorer), Josep Baiges (secretari),
Mercè Ribé (vocal) i Ruth Troyano
(vocal).

13 de juny 2018
Demarcació de Tarragona CPC
La nova junta de la Demarcació de
Tarragona, presidida per Coia Ballesté, es
va presentar davant del col·legiats i
col·legiades disposada a construir un
Col·legi inclusiu, que pensi en els joves i
sigui capaç d’afrontar els reptes de futur,
després d’anys de “moltes dificultats”.
Fer un Col·legi inclusiu, “on tothom hi
tingui cabuda”, bé sigui formant part de
comissions de treball o mitjançant altres
fórmules que caldrà estudiar; donar una
atenció especial als joves per tal que se
sentin representats per l’ens col·legial; i,
finalment, impulsar “grans projectes” que
permetin al Col·legi adquirir la centralitat
que li pertoca a l’espai comunicatiu de les
comarques de Tarragona, són alguns dels

La nova junta va presentar el programa de treball als col·legiats. Foto: Laura Casadevall
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CURS: ‘COM ELABORAR I APLICAR L’STORYTELLING’
conèixer els recursos de l’storytelling per
construir missatges més eficaços i
convincents.
S’hi van inscriure un total de sis alumnes.

21 de juny 2018
Demarcació de Tarragona CPC
L’objectiu d’aquesta acció formativa
impartida per Pilar Yépez va ser donar a

VINT-I-UNENA EDICIÓ DE LES PETXINES DE LA INFORMACIÓ
anual dels periodistes tarragonins, durant la
qual els col·legiats voten la Petxina Oberta,
que reconeix la font informativa
que ha atès amb rigor els requeriments dels
periodistes, i la Petxina Tancada, que vol
ser un toc d’atenció a aquella font
informativa que dificulta la feina dels
mitjans. Com a novetat, es va estrenar la
categoria Petxina Km.0, amb l’objectiu de
distingir el producte periodístic de
proximitat cuinat a foc lent.
A més, es va distingir amb el pin del
Col·legi el fotoperiodista Lluís Milian.

11 de juliol 2018
Teatret del Serrallo
Andreu Buenafuente va guanyar la
Petxina Daurada en una gala que també va
distingir la periodista Patrícia Plaja i
l'equip de comunicació de Mossos
d'Esquadra i Emergències amb la Petxina
Oberta. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de
Tarragona, va ser premiat amb la Petxina
Tancada per segon any consecutiu i la
revista Fet a Tarragona es va fer amb la
primera Petxina Km.0 de la història.
La festa de les #petxines2018 és la cita

Les Petxines van tornar a ser la gran festa dels periodistes tarragonins. Foto: Laura Casadevall
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DAVID OLIETE, NOU VOCAL DE LA JUNTA
Fotoperiodista i realitzador audiovisual de
professió, Oliete és llicenciat en Publicitat i
Relacions Públiques i màster en Innovació i
Qualitats Televisives. Ha estat sempre molt
vinculat al món de la imatge i l’storytelling.
Actualment és el fotògraf oficial del
Concurs de Castells de Tarragona i
responsable de fotografia de la revista “Fet
a Tarragona”.

13 de setembre 2018
Demarcació de Tarragona CPC
El fotoperiodista David Oliete (Tarragona,
1986) va ser nomenat, per unanimitat, vocal
de la junta de la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes de Catalunya en
substitució de Mercè Ribé, que deixava el
càrrec per motius personals.

Oliete, primer a l’esquerra, amb altres membres de la junta. Foto: Laura Casadevall

CONVENI AMB EL REUS DEPORTIU
9 d’octubre 2018
Instal·lacions del Reus Deportiu

manera gratuïta la matrícula de la quota
d’inscripció de soci a persones col·legiades,
precol·legiades i/o treballadors del Col·legi
que ho sol·licitin de forma expressa.
A més a més, els membres del Col·legi de
Periodistes de Catalunya que siguin socis
de l’entitat Reus Deportiu i estiguin abonats

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el
Reus Deportiu van signar un acord de
col·laboració, mitjançant el qual l’entitat
del Baix Camp es compromet a oferir de
11
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a la sala de fitness i activitats dirigides
tindran una bonificació, amb un descompte
del 100% de l’abonament denominat
Tennis/Pàdel.Finalment, podran gaudir d’un
2x1 en les entrades per veure els partits de
l’OK Lliga al Palau d’Esports del Reus
Deportiu, prèvia acreditació a la taquilla del
mateix Palau.

Coia Ballesté i Josep Baiges, presidenta i
secretari de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes, respectivament, van
oficialitzar aquest acord en un acte formal,
al qual van assistir la presidenta i el
vicepresident del Reus Deportiu, Mònica
Balsells i Jordi Salvadó.

Acte formal de signatura del conveni, a Reus. Foto: Cedida

PRESENTACIÓ DE CONVOAPPTGN
18 d’octubre 2018
Demarcació de Tarragona CPC

de premsa aquesta innovadora plataforma,
desenvolupada per l’empresa tarragonina
Technodac.
L’objectiu principal és incloure en una sola
plataforma totes les convocatòries de
premsa, per tal de facilitar la feina als
professionals de la comunicació, i alhora fer
més visibles institucions, entitats i
empreses. Utilitzada de manera correcta,
ConvoAPPTGN serà un lloc de trobada
entre aquells que ofereixen i aquells que
demanden informació, garantint així l’èxit
de les dues parts.

La Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya va presentar
ConvoAPPTGN, una aplicació mòbil que
permet incloure totes les convocatòries de
premsa del Camp de Tarragona.
Coia Ballesté, presidenta de la Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes,
Sara Sans, comissària del projecte, i Josep
Bertran, responsable de comunicació de
Repsol a Tarragona, van presentar en roda
12
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A través d’un intuïtiu calendari, els usuaris
poden conèixer de forma senzilla i ordenada
les rodes de premsa convocades al Camp de
Tarragona. A més, hi ha l’opció de filtrar
els esdeveniments per zones (Alt Camp i la
Conca de Barberà / Valls i Montblanc; Baix
Camp i Priorat / Reus i Falset; Baix
Penedès / El Vendrell; i Tarragonès /
Tarragona), seccions (Cultura, Economia,
Societat, Política i Esports) o convocants.
Per obtenir els detalls d’un determinat
esdeveniment, només cal clicar-hi a sobre,
de manera que es visualitza el títol, el
motiu, el convocant, el dia, l’hora, el lloc,
l’adreça i –opcional- la foto. També es pot
confirmar l’assistència a l’acte, obrir
l’adreça a Google Maps o compartir la

convocatòria a través de correu o
WhatsApp, per exemple.
L’aplicació pot descarregar-se a través de
les plataformes virtuals d’IOS i Android de
forma totalment gratuïta; i a la pàgina web
https://convoapptgn.com/ es pot trobar tota
la informació sobre l’app.
El desenvolupament del projecte l’han dut a
terme la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i
Repsol, i ha estat executat a nivell tècnic
per l’empresa Technodac. Pel que fa al
finançament, Repsol se n’ha fet càrrec de
manera íntegra, en el marc del conveni de
col·laboració signat amb el Col·legi de
Periodistes.

La presentació de ConvoAPPTGN va crear una gran expectació. Foto: Cedida

CONFERÈNCIA "LES RELACIONS CATALUNYA – ESPANYA”, SEGONS
MAÑÉ I FLAQUER"
29 d’octubre 2018
Demarcació de Tarragona CPC

periodista i escriptor Joan Mañé i Flaquer.
L’acte, complementari al Premi de
Periodisme Mañé i Flaquer, estava
organitzat per la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes i Ajuntament de
Torredembarra.

Jordi Bou Ros, doctor en Història
Contemporània, va oferir una xerrada sobre
les relacions Catalunya-Espanya segons el

13
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La conferència de Jordi Bou va despertar l’interès del públic. Foto: Laura Casadevall

LLIURAMENT DEL PREMI DE PERIODISME MAÑÉ I FLAQUER
El jurat va ressaltar que “quan ja semblava
que tot estava dit sobre París i que aquesta
és una ciutat àmpliament coneguda pel gran
públic, arriba un reportatge deliciosament
narrat sobre una ruta totalment
desconeguda. El treball periodístic que
presenta l’autor aconsegueix que fins i tot
les persones que han viatjat diverses
vegades a la metròpolis francesa vulguin
tornar-hi per a fer aquest recorregut
prohibit. És capaç, doncs, de transmetre
l’interès per viatjar”. El jurat va destacar
l’alt nivell de molts dels treballs presentats,
fet que va dificultar la seva decisió, a l’hora
que prestigia encara més el guanyador. El
premi té una dotació econòmica de 6.000
euros.

10 de novembre 2018
Pati del Castell Torredembarra
El vicepresident de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes,
Esteve Giralt, va assistir a l’acte de
lliurament del Premi de Periodisme Mañé i
Flaquer, organitzat per l’Ajuntament de
Torredembarra, amb el patrocini de Repsol.
La presidenta de la junta, Coia Ballesté, va
formar part del jurat del premi.
El guanyador de la modalitat de Periodisme
Turístic (en què hi van participar 53
treballs) va ser l’article “La Petite Ceinture”
de Jordi Brescó, publicat al monogràfic en
paper “El Arte de Caminar” de la revista
Altaïr Magazine, el mes de maig de 2018.
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Acte de lliurament dels guardons, el 10 de novembre. Foto: Cedida

CURS: ‘COM APROFITAR EL CANAL MÒBIL EN ELS PLANS DE
COMUNICACIÓ’
17 de novembre 2018
Demarcació de Tarragona CPC
Set alumnes van apuntar-se a aquest curs
per conèixer millor el canal mòbil i el seu
llenguatge. La formació tenia la finalitat
d’ajudar els assistents a generar continguts
amb més efectivitat. Jordi Flamarich va
ser el responsable d’impartir aquesta nova
acció formativa.
La formació, motor del Col·legi. Foto: L.C.

PREMI DE PERIODISME JOAN MARC SALVAT
Marc Salvat, impulsat pels mitjans de
comunicació Reusdigital.cat, LANOVA
Ràdio i InfoCamp.cat i que vol reconèixer
la trajectòria de joves periodistes
compromesos amb la professió,
l'honestedat, el compliment del codi

24 de novembre 2018
Castell de Paborde La Selva del Camp
La Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes va col·laborar amb la tercera
edició del Premi de Periodisme Jove Joan
15
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deontològic, la capacitat d'iniciativa i
l'emprenedoria en el món de la
comunicació.

Per part de la junta, Josep Baiges va assistir
a l’acte de lliurament del premi, que ret
homenatge al periodista Joan Marc Salvat
(1988-2015)

Els guardonats en la tercera edició dels premis. Foto: Reusdigital.cat

EL COL·LEGI PRESENTA LA FIGURA DEL PRECOL·LEGIAT A LA URV
funció que exerceix el Col·legi i la figura
del precol·legiat, que permet als alumnes de
Ciències de la Informació prendre contacte
amb la professió i gaudir d'un gran ventall
de serveis i avantatges, com ara participar
en el setmanari digital Report.cat, assistir
als cursos que organitza el Centre de
Formació o utilitzar els arxius del Centre de
Documentació.

27 de novembre 2018
URV
El vicepresident de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes,
Esteve Giralt, va oferir una xerrada sobre
periodisme als estudiants de comunicació
de la Universitat Rovira i Virgili (URV).
Els alumnes van conèixer de primera mà la

16
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El vicepresident Esteve Giralt va oferir una xerrada sls estudiants de la URV. Foto: Cedida

ESMORZAR OFF THE RECORD AMB EL SUBDELEGAT DEL GOVERN
Joan Sabaté va prendre el càrrec de
subdelegat del Govern a Tarragona el passat
4 de juliol, en substitució de Jordi Sierra.
Nascut a Tortosa el 8 d'octubre de 1957, és
llicenciat en Geografia i Història, per la
Universitat de Barcelona i és professor
d'Educació Secundària. Va ser alcalde de
Tortosa des de l’any 1999 fins a 2007, i ha
estat membre de l'executiva de la Federació
de Municipis de Catalunya. Posteriorment,
va formar part com a membre del consell de
la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.
També va ser conseller comarcal del Baix
Ebre, senador i diputat en el Parlament de
Catalunya.

29 de novembre 2018
Demarcació de Tarragona CPC
El subdelegat del Govern espanyol a
Tarragona, Joan Sabaté, va participar en el
cicle d’esmorzars off the record entre
persones d’interès informatiu i
col·legiats/des que impulsa la junta de
Tarragona del CPC.
Una desena de col·legiats i col·legiades van
assistir a la trobada, que va servir per posar
sobre la taula assumptes rellevants per a les
comarques tarragonines, així com per
conèixer de més a prop la figura del nou
subdelegat.

17
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Gran interès per l’esmorzar off the record amb el subdelegat del Govern Foto: Laura Casadevall

JORNADA INFORMATIVA AMB LA GUARDIA CIVIL
conèixer millor el funcionament de la
Guardia Civil a la demarcació, així com la
figura del tinent coronel de la comandància
de Tarragona.
Durant una hora i mitja, els periodistes han
pogut seguir la intervenció dels diferents
comandaments del cos de seguretat.
Després, s’ha obert un torn de paraula en
què els assistents han pogut plantejar totes
aquelles preguntes que han considerat
adients.
La presidenta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes, Coia
Ballesté, ha valorat molt positivament l'acte
d'avui, destacant que aquest tipus de
trobades fomenta el coneixement mutu i la
confiança entre les fonts informatives i els
redactors dels mitjans, el que redunda en un
millor servei a la ciutadania.

12 de desembre 2018
Demarcació de Tarragona CPC
La Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes va organitzar una jornada
informativa sobre la Guardia Civil adreçada
als periodistes. A la mateixa, hi van
intervenir el tinent coronel cap de la
comandància de Tarragona, Vicente
Luengo, i els agents de la Guardia Civil,
Faustino Herreros i Juan Antonio
Román.
Més d'una desena de periodistes, en
representació dels seus respectius mitjans
(Catalunya Ràdio, TV3, La Vanguardia,
Més Tarragona, Tarragona Digital, Nació
Digital, RAC 1, Agència Catalana de
Notícies, Cadena SER, TAC 12 i República
Checa) no s'han volgut perdre aquesta
fructífera jornada, que ha servit per
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La jornada va servir per conèixer el funcionament de la comandància. Foto: Laura Casadevall

TROBADA DE NADAL
L’acte també va servir per donar la
benvinguda als nous col·legiats i
col·legiades, i per brindar amb cava tot
desitjant-nos un bon Nadal i millor Any
Nou. A més, els assistents van rebre un
obsequi de part del Col·legi i d’altres
gràcies a la col·laboració d’empreses del
territori.

13 de desembre 2018
Demarcació de Tarragona CPC
La junta de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes va convocar la
trobada de Nadal anual, que en aquesta
ocasió va servir per presentar la memòria de
les activitats realitzades durant l’any 2018,
així com l’avenç d’algunes de les propostes
en què treballem de cara a l’any que ve.
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ALTRES ACTES I ACTIVITATS
23 de març: primera reunió de la nova
junta de la Demarcació de Tarragona del
Col·legi
28 de març: Reunió de treball
ConvoAPPTGN
4 d’abril: junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes
11 d’abril: Reunió de Didac Nadal amb la
presidenta, Coia Ballesté
12 d’abril: Coia Ballesté assisteix al dinar
dels Premis Ones Mediterrània
16 d’abril: Reunió amb la cap de premsa
del Port de Tarragona
18 d’abril: Coia Ballesté assisteix al dinar
off the record amb la directora general de
comunicació de Repsol
18 d’abril: Coia Ballesté assisteix a l’acte
formal dels 10 anys de la Càtedra
Internacional URV/Repsol d’Excel·lència
en Comunicació i a la posterior conferència
de Lluís Foix
26 d’abril: Reunió sobre els futurs premis
de periodisme
8 de maig: El vicepresident Esteve Giralt
modera la taula rodona 'Com una PIME pot
llançar-se avui a vendre per Internet?'

8 de juny: Reunió de treball sobre els
futurs premis de periodisme
11 de juny: Reunió Coia Ballesté i Josep
Baiges amb els responsables de Reus
Mobilitat per pactar condicions preferents
pels col·legiats
12 de juny: Coia Ballesté assisteix a la
gala d’entrega dels XII Premis Gaudí
Gresol
13 de juny: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
19 de juny: Dinar de treball de
ConvoAPPTGN
20 de juny: Visita al Teatret del Serrallo
per preparar la festa de les Petxines
20 de juny: Reunió amb el president de les
Terres de l’Ebre, Josep Baubí, i Patrícia
Fernàndez, cap de premsa de la Diputació
de Tarragona, per parlar dels premis de
periodisme
21 de juny: Coia Ballesté assisteix a la
xerrada “Periodisme i ciutadania”, del
president del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, Francesc Ràfols
22 de juny: Coia Ballesté assisteix a la
inauguració dels Jocs del Mediterrani.
28 de juny: Reunió amb el president de les
Terres de l’Ebre, Josep Baubí, per parlar
dels premis de periodisme
29 de juny: Reunió amb els responsables
de Technodac per revisar l’APP de
convocatòries de premsa
4 de juliol: Dinar a Tortosa amb la junta de
les Terres de l’Ebre per parlar dels premis
de periodisme
5 de juliol: Coia Ballesté i Josep Baiges
visiten les instal·lacions de Redessa
4 de setembre: Reunió amb els
responsables del desenvolupament de
ConvoAPPTgn
12 de setembre: Reunió amb els
responsables de comunicació de Repsol per
tractar sobre la presentació de
ConvoAPPTgn
13 de setembre: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes

17 de maig: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
18 de maig: Coia Ballesté assisteix a la
festa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Tarragona en honor de Sant Raimon de
Penyafort
5 de juny: Coia Ballesté participa en la
taula rodona ‘Vulneració de Drets i
Llibertats’
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13 de setembre: Coia Ballesté assisteix al
cinquè aniversari del Fet a Tarragona,
petxina Km. 0 del 2018
17 de setembre: Reunió de treball dels
premis de periodisme a les Terres de l’Ebre.
20 de setembre: Reunió de treball sobre
ConvoAPPTGN amb responsables de
Repsol
21 de setembre: Reunió de treball dels
premis de periodisme.
27 de setembre: Presentació de
ConvoAPPTGN als “convocants
autoritzats”
29 de setembre: Coia Ballesté modera les
xerrades científiques programades en el
marc de la Nit Europea dels Investigadors.
3 d’octubre: Sessió informativa sobre
ConvoAPPTGN amb periodistes
4 d’octubre: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
24 d’octubre: Coia Ballesté participa al
Consell Territorial Consultiu i de
Coordinació de Salut Pública del Camp de
Tarragona
29 d’octubre: Reunió amb el tinent
coronel cap de la Comandància de la
Guardia Civil de Tarragona, Vicente
Luengo

8 de novembre: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
9 de novembre: Coia Ballesté assisteix a
la presentació a Reus del nou projecte de
l’emissora SER Catalunya
15 de novembre: Coia Ballesté assisteix al
Cicle Tribuna Cambra, amb la intervenció
de Meritxell Falgueras i Ruth Troyano.
22 de novembre: Coia Ballesté presenta el
llibre El 155: tot allò que no té n’han
explicat, de Joan Martínez Vergel
1 i 2 de desembre: Coia Ballesté participa
a Barcelona a la reunió de la Red de
Colegios Profesionales de Periodistas
13 de desembre: Reunió de Coia Ballesté i
Manel Sastre amb el president del Col·legi
d’Arquitectes a Tarragona
18 de desembre: Coia Ballesté assisteix al
sopar de Nadal de Repsol.
20 de desembre: Coia Ballesté assisteix al
dinar de Nadal de Dow
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