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LA VIDA COL·LEGIAL 
 

Assemblea Informativa (juny 2018) 

 
L’Assemblea Informativa  de la Demarcació de Girona es va celebrar el 7 de juny, amb 

l’assistència d’una vintena de col·legiats.  
 

 

La Girona de les solucions (juny 2018) 

 

La Demarcació de Girona del Col·legi també va participar, juntament amb l’associació 

enPositiu, en l’organització de la segona edició de la jornada La Girona de les solucions, que va 

donar visibilitat a les solucions innovadores que s’apliquen amb èxit a la tecnologia, la cultura, 

l’educació, la qualitat de vida i l’economia.  

 

 

Mosques de la Informació (octubre 2018) 

 

Les Mosques de la Informació van tenir lloc a  el dijous 25 d’octubre la Casa de Cultura de la 

Diputació de Girona. Marc Bataller, cap de l’Oficina de Comunicació del Departament de 

Salut, va rebre la Mosca Borda; i Patrícia Plaja, excap de comunicació dels Mossos 

d’Esquadra, va fer-se amb la Grossa. En la cerimòniaes va lliurar la Mosca de Sant Narcís a la 

Universitat de Girona, representada pels cinc rectors que ha tingut fins ara (Pep Nadal, Joan 

Batlle, Anna Maria Geli, Sergi Bonet i Joaquim Salvi); així com la Mosca del Col·legi, que 

va ser per a Narcís Planas i Joan Antoni Poch, JAP. Les escultures de les Mosques van ser 

obra de l’artista Isabel Banal.  

 

 

Concurs de Nadales Periodístiques (desembre 2018) 
 

Aquesta activitat, que cada any compta amb la col·laboració de la Llibreria 22, va comptar amb 

participació de catorze nens i nenes d’entre 3 i 11 anys. 

 

 

Setmana dels Rahola (febrer 2019) 

 

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

Girona del Col·legi de Periodistes -en col·laboració amb la Universitat de Girona, la Biblioteca 

Carles Rahola i l’Ajuntament de Girona- es va inaugurar amb una conversa entre els periodistes 

Laura Rosel i Jordi Grau; i va seguir amb la taula rodona LGB ... què? El tractament de 

l’orientació sexual als mitjans de comunicació, que va comptar amb els periodistes experts 

Adolfo Carratalá, Rafa Garrido, Imma Merino i Arnau Roig, i que va moderar la periodista 

Laura Fanals. 

També va haver-hi una altra conversa, aquesta entre Laia Servera, directora i presentadora de 

l’InfoK, i la periodista gironina Susanna Oliveira, que van parlar d’El món amb ulls de nen. El 

repte de fer un bon informatiu infantil.  

La Setmana dels Rahola va incloure encara dues taules rodones més: El delicte d’opinar. 80 

anys de l’afusellament de Carles Rahola, amb els historiadors Xavier Carmaniu i Joaquim 

Nadal, i la periodista Cristina Masanés; i Informar contra rellotge. Les interioritats del 

periodisme polític, els periodistes especialitzats en política Tian Riba, Neus Tomàs i Ferran 

Casas, moderats pel també periodista Narcís Genís. 

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/resum-de-lassemblea-informativa-de-la-demarcacio-de-girona-0
https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/les-mosques-de-la-informacio-reivindiquen-la-llibertat-dexpressiohttps:/www.periodistes.cat/actualitat/noticies/unes-mosques-figuerenques-marcades-la-reivindicacio
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Durant la Setmana es va poder tornar a visitar l’exposició Capturant l’actualitat. Fotografies 

presentades a la novena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local.  

 

 

Premis Carles Rahola de Comunicació Local (març 2019) 

 

Els X Premis Carles Rahola de Comunicació Local, coorganitzats amb la Diputació de 

Girona,van tenir lloc el 7 de març l’Auditori de Girona. El jurat va premiar 18+1, de Sara 

Montesinos i Martí Albesa, com a millor projecte de comunicació periodística. La millor 

iniciativa de comunicació institucional va ser per a La Llera del Ter, una revista editada per 

diferents municipis. 

L’Associació Cultural Xarxa de Municipis Indians va fer-se amb el premi a la millor informació 

digital, mentre que el Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio va ser per l’equip de Ràdio 

Capital de l’Empordà responsable del programa Sopem a la presó. En televisió, el guardó va ser 

per a Albert Jordana, per tres capítols del programa Territori contemporani centrats en les 

comarques gironines.  

El millor treball en premsa va ser per a Tura Soler i el recull d’articles El misteri de Susqueda, 

publicats a El Punt Avui. En aquesta categoria es va fer també una menció especial a l’articulista 

del Diari de Girona Jordi Dalmau.  Finalment, el premi a la millor fotografia de premsa va ser 

per a Aniol Resclosa, per la foto Buscant l’arma del crim, publicada al Diari de Girona.  

 

 

80 anys de l’afusellament de Carles Rahola (març 2019) 

 

El Col·legi va participar, el 15 de març, en l’ofrena floral que es va fer a la tomba de Carles 

Rahola per recordar els 80 anys del seu afusellament. En l’acte hi van participar també la 

Diputació de Girona i l’Ajuntament de la ciutat, així com familiars de Rahola.  

Lligat amb aquest aniversari, el passat 11 de juny es va presentar la reedició del llibre El 

Autonomista: el diari dels Rahola, de Lluís Costa, editat per la Diputació de Girona amb la 

col·laboració del Col·legi de Periodistes.  

 

 

Premsa a les escoles i EduCAC (març 2019) 

 

Aquest any s’han ofert xerrades en deu instituts de les comarques de Girona dins la campanya 

La premsa a les escoles. També s’ha participat en la primera edició del programa EduCAC. 

 

 
Taules rodones, presentacions, xerrades i debats 

 

En aquests mesos s’han organitzat diferents activitats obertes tant a periodistes com a la societat 

en general:  

 

 Taula rodona “Llibertat d’expressió?” (octubre 2018) 

Juntament amb la Coordinadora d’ONG Solidàries, es va dur a terme la taula rodona Llibertat 

d’expressió? Després de la Llei Mordassa, on queda la llibertat d’informació, d’expressió i 

d’opinió?, que va comptar amb el fotoperiodista Jordi Borràs, el sotsdirector de la revista El 

Jueves, Joan Ferrús, i Susana Pérez Soler, membre del Grup de Periodistes Ramon Barnils.  

 

 

 

 



4 

 

 Taula rodona “Periodistes gironins a Madrid amb el procés de fons” (octubre 2018) 

Tres periodistes gironins que viuen i treballen a Madrid –Tania Tapia, Dani Duch i Mariona 

Ferrer- van protagonitzar aquesta taula rodona que va tenir lloc a la sala Miquel Diumé del 

Col·legi de Periodistes de Girona.  

 

 Presentació de “La història de la ciutat de Girona a través dels seus mitjans de 

comunicació” (abril 2019) 

El dia 9 d’abril, a la sala Miquel Diumé del Col·legi, es va fer la presentació de l’itinerari La 

història de la ciutat de Girona a través dels seus mitjans de comunicació, una iniciativa del 

Campus de Comunicació Cultural i Corporativa de la UdG que compta amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, el Grup de Recerca en Comunicació Social i 

Institucional de la UdG i la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

Aquest mapa interactiu, que té els mitjans de comunicació com a fil conductor, recorre amb 

criteris cronològics diversos punts de la ciutat a partir de fets significatius explicats sota l’òptica 

periodística 

 

 Xerrada “Ser fotoperiodista a Hondures” (abril 2019) 

La fotoperiodista hondurenya Whitney Godoy, l’única reportera gràfica que va acompanyar la 

primera caravana migrant de San Pedro Tulsa a Tijuana, va parlar sobre el drama de la 

immigració a Centreamèrica  en una conversa amb el periodista col·legiat Albert Martín de 

Vidales que va tenir lloc el 16 d’abril al Col·legi.  

 

 Trobades i debats electorals (maig 2019) 

La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, en col·laboració amb la demarcació de 

Girona del Col·legi d’Arquitectes, ha participat en l’organització de quatre actes relacionats 

amb les eleccions municipals que s’han dut a terme al llarg del mes de maig: un debat amb els 

candidats a l’Ajuntament de Girona, una trobada amb els alcaldables d’Olot, i els dos debats que 

es van fer a Figueres liderats per diferents mitjans de comunicació.  

 

 

La defensa del periodisme i la implicació en la societat 

 

Les actuacions en defensa i promoció del periodisme han estat diverses i s’ha intervingut en 

diferents casos en els quals s’ha considerat que els drets dels periodistes i fotoperiodistes eren 

conculcats. A més, el president de la Demarcació, Joan Ventura, va ser convidat a participar en 

la concentració setmanal de Girona Vota a la plaça del Vi de Girona per parlar de la llibertat 

d’expressió i de la prohibició de la JEC de fer servir els termes “presos polítics” i “exiliats” als 

mitjans de la CCMA. 
 

Com ja és habitual, els integrants de la Junta han  participat en programes de ràdio i televisió i 

activitats com debats i taules rodones per parlar de la situació actual del periodisme. També han 

assistit a múltiples actes relacionats amb el món de la comunicació o de rellevància social, han 

format part de jurats de concursos, han mantingut trobades amb altres col·legis professionals per 

realitzar activitats conjuntes i s’han integrat en grups de treball de diferents àmbits per aportar la 

seva experiència.  
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ELS SERVEIS COL·LEGIALS    
 

“Off the Record” 

 

Se n’han fet dos: un dinar amb l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (octubre 2018) i un 

dinar amb el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo (abril 2019). Hi van poder assistir 

una quinzena de periodistes a cadascun. 

 

Esmorzars informatius 

Se n’han fet dos aquest any: el primer al març, organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, per parlar de les eleccions europees; i el segon, al juny, ofert per Obertament, per 

parlar del tractament que els mitjans de comunicació donen als transtorns mentals.  
 

 

Exposicions 

 

 Capturant l’actualitat 

L’exposició Capturant l’actualitat. Fotografies presentades a la novena edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local va itinerar al llarg del 2018 per La Cellera de Ter, La 

Jonquera i Vilablareix, i al 2019 ha passat per Garrigàs, Figueres, Anglès i també s’ha pogut 

tornar a veure a Girona.  

 

 Rahola Foto 19 

L’exposició amb les millors fotografies presentades a la desena edició dels Premis Carles 

Rahola de Comunicació Local es va inaugurar el 18 de juny a la seu de Girona del Col·legi de 

Periodistes. En aquesta edició, a més, també es poden veure les fotografies guanyadores de totes 

les edicions dels guardons.   
 

 

Formació 

 
 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.  

 

 Speaking 

Les sessions d’speaking per a col·legiats segueixen funcionant els dijous. 

 
 

X Sopar de Periodistes 

El 12 de juliol de 2018 va tenir lloc la desena edició del Sopar de Periodistes de Girona, amb 

rècord d’assistents: 56 persones de totes les edats i de punts ben diferents de les comarques 

gironines.  
 

 
 

 

   

 

 

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/record-dassistents-al-sopar-de-periodistes-de-girona
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2018 
 
JUNY 
 
● Dijous 7 de juny 

 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats. 

 A 2/4 de 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé, assemblea informativa de la 

demarcació de Girona.  

 

● Divendres 8 de juny 

 a les 4 de la tarda, al pavelló de Fontajau, Sílvia Planas assisteix a la inauguració 

del Sea Otter Europe 2018.  

 

● Dilluns 11 de juny 

 a les 11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, presentació de la segona edició 

de la jornada “La Girona de les solucions”, organitzada per enPositiu i la 

Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  

 a les 4 de la tarda, Joan Ventura és entrevistat a TV Girona per parlar, juntament 

amb Ramón Guardia d’EnPositiu, de la jornada “la Girona de les solucions”. 

   

● Dimarts 12 de juny 

 a les 7 de la tarda, a l’Aula A de la Casa de Cultura de Girona, Eli Don modera 

la presentació del llibre El canvi global. Un peu a les institucions i mil als 

carrers, de Jesús Gelida, que compta amb el mateix autor i l’activista social i 

exdiputada Gabriela Serra.  

 

● Dijous 14 de juny 

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

“Gestiona el teu butlletí”, amb Ismael Nafría. 

 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Divendres 15 de juny 

 de 9 del matí a 2 de la tarda, a l’auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, 

segona edició de la jornada “La Girona de les solucions”, organitzada per 

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

participen Joan Ventura i Jordi Grau.  

 

● Dimecres 20 de juny 

 a les 10 del matí, al Rectorat de la Universitat de Girona, reunió de Joan Ventura 

i Jordi Grau amb el rector de la UdG, Quim Salvi.  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, a Barcelona, Joan Ventura 

assisteix al Ple de la Permanent.  

 a les 3 de la tarda, a la seu central del Col·legi, a Barcelona, Joan Ventura i Jordi 

Grau assisteixen a la Junta de Govern.  
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● Dijous 21 de juny 

 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 a les 7 de la tarda, a l’Espai 22, Jordi Grau presenta el llibre d’Oriol Canals Diví. 

 

● Dijous 28 de juny 

 a les 2 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats. 

 

 
JULIOL 

 
● Dijous 5 de juliol  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació i dels seus 

col·laboradors. 

 

● Dijous 12 de juliol  

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

 

● Dimecres 18 de juliol  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, a Barcelona, Joan Ventura 

assisteix al Ple de la Permanent.  

a 2/4 de 3 de la tarda, a la seu central del Col·legi, a Barcelona, Joan Ventura i 

Jordi Grau assisteixen a la Junta de Govern.  

 

● Dissabte 21 de juliol  

a les 8 del vespre, Joan Ventura i Jordi Grau assisteixen a la XX Nit de la 

Comunicació organitzada per l’Agència EFE i el Grupo Abertis dins el Festival 

de Peralada.  

 
 
SETEMBRE 

 
● Dimarts 4 de setembre  

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona, Jordi 

Grau fa la presentació del llibre El Girona Futbol Club, del periodista col·legiat 

Xevi Masachs, dins la col·lecció “Quaderns de la Revista de Girona”.  

 

● Dimecres 12 de setembre  

 a les 10 del matí, a l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, reunió de 

Sílvia Planas amb Pere Sánchez, Ibet Vila i Montse Aguilar (Diputació) i Pep 

Matas (advocat) per revisar les bases dels Premis Carles Rahola de Comunicació 

Local.  

 

● Divendres 14 de setembre  

 a 2/4 de 3 de la tarda, reunió de la Junta de Demarcació.  
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● Dimecres 19 de setembre  

 a les 12 del migdia, Joan Ventura i Jordi Grau es reuneixen amb Lluís Costa per 

parlar de la possible col·laboració del Col·legi en el projecte “La història de la 

ciutat a través dels seus mitjans de comunicació”.  

 

● Dijous 20 de setembre  

 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, Joan Ventura i Jordi Grau assisteixen 

al lliurament dels Premis Bertrana.  

 

● Dimecres 26 de setembre  

 a les 10 del matí, a l’oficina de Difusió de la Diputació de Girona, reunió de la 

Comissió dels Rahola.  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, Joan ventura assisteix al Ple de la 

Permanent.  

 A 2/4 de 3 de la tarda, a la seu central del Col·legi, Joan Ventura i Xevi Masachs 

assisteixen a la Junta de Govern.  

 

● Divendres 28 de setembre  

 a les 8 del vespre, a la sala d’exposicions del Centre Cultural Parroquial de la 

Cellera de Ter, Xevi Masachs assisteix a la inauguració de l’exposició 

“Capturant l’actualitat”.  

 
 
OCTUBRE 
 
● Dijous 4 d’octubre  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la Llibreria Empúries de Girona, Jordi Grau presenta el 

llibre 1001 llegendes i mites de Catalunya, del col·legiat Àngel Rodríguez. 

 

● Divendres 5 d’octubre  

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

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

dels Premis LiberPress. 

 

● Dimarts 9 d’octubre  

 a les 9 del matí, a l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, reunió de la 

Comissió dels Rahola. 

 a les 4 de la tarda, a la sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia de la 

UdG, Xavier Cusell assisteix a la conferència “Llibertat d’expressió, un dret 

amenaçat. Ser periodista a Egipte i Mèxic”, a càrrec d’Ahmed Alí, fotoperiodista 

egipci, i Luis Daniel Nava Jiménez, periodista mexicà. Dins la VII edició de 

Ciutats Defensores dels Drets Humans.  

 

● Dimarts 16 d’octubre  

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes, roda de 

premsa de presentació de les Mosques de la Informació. 
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 a 2/4 de 3 de la tarda, al reservat del restaurant Savoy, Dinar Off the Rècord amb 

l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.  

 A les 7 de la tarda, a la Casa de Cultura de Girona, Joan Ventura i Jordi Grau 

assisteixen a la inauguració de l’exposició de fotoperiodisme “Anacronismes”, 

de Pep Iglésias. 

 

● Dimecres 17 d’octubre  

 s’obre la convocatòria dels X Premis Carles Rahola de Comunicació Local i de 

la IV Beca dels Premis Carles Rahola. 

 a 2/4 de 7 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola de Girona, taula rodona 

“Llibertat d’expressió? Després de la Llei Mordassa, on queda la llibertat 

d’informació, d’expressió i d’opinió?”, amb Jordi Borràs, Joan Ferrús i Susana 

Perez Soler, i moderada per Elisabet Don.  

 

● Dimecres 24 d’octubre  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, Joan Ventura assisteix al Ple de la 

Permanent. 

 

● Dijous 25 d’octubre  

 a les 8 del vespre, a la Casa de Cultura, Mosques de la Informació.  

 

● Divendres 26 d’octubre  

 a ¼ d’11 del matí, al CaixaForum Girona, Jordi Grau modera la taula rodona 

“Societat i noves tecnologies”, dins el marc de la jornada Les noves tecnologies, 

la revolució permanent, organitzada per la Fundació Jordi Comas.  

 

● Dissabte 27 d’octubre  

 a les 6 de la tarda, al Museu d’Història de Girona, Joan Ventura assisteix a la 

inauguració de l’exposició de Fires “Damià Escuder. Totes les vides”.  

 

● Dimarts 30 d’octubre  

 a 2/4 de 10 del matí, a l’Oficina de Difusió de la Diputació de Girona, reunió de 

la Comissió dels Rahola. 

 a 2/4 de 8 del vespre, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes, taula 

rodona “Periodistes gironines a Madrid amb el procés de fons”, amb Tania 

Tapia, Dani Duch i Mariona Ferrer, i conduïda per Xavier Cusell.  

 
 
NOVEMBRE 
 
● Dilluns 5 de novembre  

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi 

de Periodistes, primera sessió del curs “E-mail màrqueting amb Mailchimp”, a 

càrrec de Marta Aguiló. 
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● Dilluns 12 de novembre  

 de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi 

de Periodistes, darrera sessió del curs “E-mail màrqueting amb Mailchimp”, a 

càrrec de Marta Aguiló.  

 

● Dimecres 14 de novembre  

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

 

● Dimarts 20 de novembre  

 a les 10 de matí, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

reunió de la Comissió dels Rahola.  

 a les 7 de la tarda, al Sunset Jazz Club de Girona, Joan Ventura assisteix a la 

presentació del número de la Revista de Girona dedicat a la indústria musical de 

les comarques gironines.  

 

● Dijous 22 de novembre  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, Joan ventura assisteix al Ple de la 

Permanent.  

 A 2/4 de 3 de la tarda, a la seu central del Col·legi, Joan Ventura i Xevi Masachs 

assisteixen a la Junta de Govern.  

 Es convoca el IX Concurs de Dibuix de Nadales Periodístiques de la 

Demarcació de Girona del Col·legi.  

 

● Divendres 23 de novembre  

 a les 7 de la tarda, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, Xavier Cusell i 

Sílvia Planas assisteixen a l’acte institucional del Dia Internacional per a 

l’Eliminació de la Violència envers les Dones.  

 

● Dissabte 24 de novembre  

 a 2/4 de 6 de la tarda, al Museu d’Art de Girona, Sílvia Planas assisteix a la 

inauguració de l’exposició “De París a Girona. Mela Muter i els artistes 

polonesos a Catalunya”. 

 

● Dilluns 26 de novembre  

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

Republicans. 

 

● Dimarts 27 de novembre  

 de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la biblioteca Aurora Bertrana del 

Col·legi de Periodistes, primera sessió del Taller d’Introducció al Wordpress, 

amb Xavier Codony.  

 

● Dijous 29 de novembre  

 a les 10 del matí, a Televisió de Girona, reunió de Jordi Grau, Laura Fanals, Pere 

Sánchez i Ibet Vila amb Àlex Martí per parlar del programa especial sobre la 

Setmana dels Rahola. 



11 

 

 a les 12 del migdia, al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Joan Ventura 

pren part en la reunió del jurat dels Premis G! de Turisme de les Comarques 

Gironines.  

 
 
DESEMBRE 
 
● Dimarts 4 de desembre  

 de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a la biblioteca Aurora Bertrana del 

Col·legi de Periodistes, darrera sessió del Taller d’Introducció al Wordpress, 

amb Xavier Codony.  

 

● Dimecres 5 de desembre  

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

 a 2/4 de 5 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

reunió de Joan Ventura i Jordi Grau amb Dolors Reig, presidenta dels Amics de 

la Unesco de Girona, per parlar de la celebració del Dia Mundial de la Ràdio.  

 

● Dimarts 11 de desembre  

 a 2/4 de 8 del vespre, al Teatre Municipal de Girona, Jordi Grau participa en la 

conferència “Model Girona” de l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas.  

 

● Dimecres 12 de desembre  

 a les 10 del matí, a sala Miquel Diumé, roda de premsa dels Naturalistes de 

Girona.  

 Mariona Serra és la guanyadora del IX Concurs de Dibuix de Nadales 

Periodístiques. 

 

● Dijous 13 de desembre  

 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

reunió de la comissió dels Rahola.  

 a les 7 de la tarda, a l’aula de l’Institut d’Estudis Nahmànides de Girona, Jordi 

Grau modera una taula rodona sobre els 85 anys de Ràdio Girona, amb la 

participació de la directora de Ràdio Girona, Carme Martínez; la delegada de 

Catalunya Ràdio a Girona, Clara Jordan; el director de Continguts de la Cadena 

Ser a Catalunya i exdirector de Ràdio Girona, Ramon Iglesias; l’històric locutor 

de l’emissora, Jaume Teixidor, i el col·laborador de la cadena Jordi Bosch.  

 

● Divendres 14 de desembre  

 a ¼ d’1 del migdia, al Museu d’Història de Girona, Xavier Cusell assisteix a la 

inauguració del nou espai dedicat al món de la ràdio.  

  

● Dilluns 17 de desembre  

 a les 7 de la tarda, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, Joan 

Ventura, Jordi Grau i Xavier Cusell assisteixen a la presentació del llibre 

Fotografia en temps de noucentisme. Adolf Mas, Valentí Fargnoli, Jeroni 
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Martorell i el Repertori Iconogràfic, de Joan Boadas i Raset, a càrrec de 

Joaquim Nadal i Núria F. Rius. 

 
 
 

2019 
 
GENER 
 
● Dimarts 8 de gener 

 a la 1 del migdia, es clou el termini per presentar treballs als X Premis Carles 

Rahola de Comunicació Local.  

 de 2/4 de 4 de la tarda a 2/4 del vespre, a la biblioteca Aurora Bertrana, curs de 

WordPress. 

 

● Dijous 10 de gener,  

 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la comissió dels 

Rahola 

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

 a les 3 de la tarda, a la sala del Centre Cívic de Garrigàs, s’obre l’exposició 

“Capturant l’actualitat. Fotografies presentades a la novena edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local”, que es pot visitar fins al dia 30 de gener. 

 

● Dilluns 14  de gener 

 el fotoperiodista Aniol Resclosa posa en coneixement de la Junta de Girona el 

problema que va tenir amb una secretària judicial i un mosso mentre cobria, 

degudament acreditat, un desnonament a Salt. 

 

● Dimarts 15 de gener 

 a les 12 del migdia, reunió de Maria Roura (Diputació) i Anna Estartús per 

preparar la comunicació dels Premis Carles Rahola i de la Setmana dels Rahola.  

 

● Dimecres 16 de gener 

 al vespre, Jordi Grau es posa en contacte amb el fotoperiodista Carles Palacio, 

detingut a la tarda i ja posat en llibertat, per oferir-li el suport del Col·legi.  

 

● Dijous 17 de gener 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Dimarts 22 de gener 

 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de la Comissió dels 

Rahola.   

 a les 11 del matí, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes de Girona, 

roda de premsa de presentació de la Setmana dels Rahola, amb la intervenció de 

Joan Ventura, Albert Piñeira i Narcís Sastre. 



13 

 

 a les 12 del migdia, a la delegació de mitjans de comunicació social del Bisbat 

de Girona, Joan Ventura participa en el programa de ràdio Església Viva per 

parlar de la necessitat dels mitjans de comunicació.  

 

● Dimecres 23 de gener 

 Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta Permanent. 

 Joan Ventura assisteix a la reunió de la Junta de Govern.  

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

Girona, Xavier Cusell assisteix a la Comissió institucional relativa als Protocols 

contra la Violència Domèstica de les comarques gironines. 

 a les 5 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes, roda de 

premsa dels Naturalistes de Girona.  

 

● Dijous 24 de gener 

 a ¼ de 10 del matí, a la capella conventual de la Catedral de Girona, Jordi Grau 

assisteix a la missa en honor a Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, 

oficiada pel bisbe de Girona, Francesc Pardo.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Dijous 31 de gener 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 
FEBRER 
 
● Dimarts 5 de febrer  

 s’obre, a la biblioteca Carles Rahola, l’exposició “Capturant l’actualitat”, dins la 

VII Setmana dels Rahola.  

 

● Dimecres 6 de febrer 

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

 

● Divendres 8 de febrer 

 a les 10 del matí, a la biblioteca Carles Rahola, Elisabet Don i el col·legiat Lluís 

Serrat participen en un reportatge de Televisió de Girona sobre l’exposició 

“Capturant l’actualitat”.  

 

● Dimarts 12 de febrer  

 a les 10 del matí, a la biblioteca Carles Rahola, es grava el programa especial de 

TV Girona sobre la Setmana dels Rahola. Joan Ventura hi és entrevistat. 

 a les 5 de la tarda, a Televisió de Girona, Joan Ventura és entrevistat a TV 

Girona per parlar de la Setmana dels Rahola.  

 a les 7 de la tarda, al Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix, Eli Don 

participa a la taula rodona “La ràdio: diàleg, tolerància i pau”, organitzada pels 

Amics de la Unesco i Ràdio Vilablareix per commemorar el Dia Mundial de la 

Ràdio dins la VII Setmana dels Rahola.  
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● Dimecres 13 de febrer  

 a les 6 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola, Joan Ventura presenta “El sentit 

del periodisme”, conversa de Laura Rosel i Jordi Grau dins la VII Setmana dels 

Rahola.   

 

● Dijous 14 de febrer  

 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

reunió del jurat dels X Premis Carles Rahola de Comunicació Local.  

 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Eli 

Don presenta “LGB... què? El tractament de l’orientació sexuals als mitjans de 

comunicació”, taula rodona amb Adolfo Carratalá, Raga Garrido, Imma Merino 

i Arnau Roig, moderada per Laura Fanals, dins la VII Setmana dels Rahola.  

 a la 1 del migdia, a l’Ajuntament de Girona, Xevi Masachs i Sílvia Planas 

formen part del jurat que valora els treballs presentats a la Beca dels Premis 

Rahola.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes, sessió 

d’speaking per a col·legiats.  

 a les 7 de la tarda, a la Fundació Valvi, Jordi Grau participa a la taula rodona que 

commemora el Dia Mundial de la Ràdio.  

 

● Divendres 15 de febrer  

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

d’UPM. 

 a les 11 del matí, a l’institut Josep Brugulat de Banyoles, Jordi Grau ofereix una 

de les xerrades del programa EduCAC als alumnes de tercer d’ESO. 

 a les 6 de la tarda, a la biblioteca Carles Rahola, Eli Don presenta “El món amb 

ulls de nens. El repte de fer un bon informatiu infantil”, conversa de Laia 

Servera i Susanna Oliveira dins la VII Setmana dels Rahola.  

 

● Dilluns 18 de febrer  

 a les 6 de la tarda, a la biblioteca pública Carles Rahola, Joan Ventura presenta 

“El delicte d’opinar. 80 anys de l’afusellament de Carles Rahola”, taula rodona 

amb Joaquim Nadal, Xavier Carmaniu i Cristina Masanés, dins la VII Setmana 

dels Rahola.  

 

● Dimecres 20 de febrer  

 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG, Jordi 

Grau presenta “Informar contra rellotge. Les interioritats del periodisme polític”, 

taula rodona amb Tian Riba, Neus Tomàs i Ferran Casas, moderada per Narcís 

Genís, dins de la VII Setmana dels Rahola.  

 a la 1 del migdia, a la seu central del Col·legi, Joan Ventura assisteix al ple de la 

Junta permanent.  

 

● Dijous 28 de febrer  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats. 
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MARÇ 
 

● Dilluns 4 de març  

 a les 10 del matí, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

reunió de la Comissió dels Rahola.  

 

● Dimecres 6 de març  

 a 2/4 de 10 del matí, a l’escola Pompeu Fabra de Salt, la col·legiada Mar Camps 

ofereix una xerrada als alumnes de 3r i 4t d’ESO dins la campanya “La premsa a 

les escoles”.  

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

 

● Dijous 7 de març  

 a les 10 del matí, a l’escola Fedac de Salt, el col·legiat Manel Mesquita ofereix 

una xerrada als alumnes de 3r d’ESO dins la campanya “La premsa a les 

escoles”.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana del CPC, sessió d’Speaking 

per a col·legiats.  

 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, gala de lliurament dels X Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local.  

 

● Dimarts 12 de març  

 a les 9 del matí, a l’escola Vilagran de Salt, el col·legiat Manel Mesquita ofereix 

una xerrada als alumnes de 3r i 4t d’ESO dins la campanya “La premsa a les 

escoles”.  

 a les 12 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana, reunió de Joan Ventura i 

Jordi Grau amb Anna Nogué i Xavier Pi, de l’ACN.  

 A les 3 de la tarda, a la UdG, Jordi Grau assisteix a la Comissió de Qualitat de la 

Facultat de Lletres.  

 

● Dimecres 13 de març  

 S’envia al subdelegat del Govern espanyol, Albert Bramon, una carta exposant-

li el problema que el fotoperiodista Aniol Resclosa va tenir amb una secretària 

judicial mentre estava fent fotos per al Diari de Girona.  

 

● Dijous 14 de març  

 a 2/4 d’11 del matí, a l’escola Fedac de Salt, Jordi Grau ofereix una de les 

xerrades del programa EduCAC als alumnes de tercer d’ESO. 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana del CPC, sessió d’Speaking 

per a col·legiats.  

 a les 3 de la tarda, als Maristes de Girona, la col·legiada Mar Camps ofereix una 

xerrada als alumnes de 2n de Batxillerat dins la campanya “La premsa a les 

escoles”.  

 

● Divendres 15 de març 

 a les 12 del migdia, al cementiri de Girona, la Junta participa en l’homenatge 

organitzat amb motiu dels 80 anys de l’afusellament de Carles Rahola.   
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● Dimarts 19 de març 

 a les 4 de la tarda, a la Salle de Cassà de la Selva, la col·legiada Mar Camps 

ofereix una xerrada als alumnes de 3r d’ESO dins la campanya “La premsa a les 

escoles”.  

 

● Dimecres 20 de març  

 a les 9 del matí, a l’institut de Sant Feliu de Guíxols, Jordi Grau ofereix quatre 

xerrades del programa EduCAC als alumnes de tercer d’ESO. 

 a la 1 del migdia, a la seu de Barcelona, Joan Ventura assisteix al Ple de la 

Permanent. 

 a les 3 de la tarda, a la seu de Barcelona, Joan Ventura, Jordi Grau i Xevi 

Masachs assisteixen a la reunió de la Junta de Govern.  

 

● Dijous 21 de març  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana del CPC, sessió d’Speaking 

per a col·legiats.  

 

● Divendres 22 de març  

 a les 10 del matí, a l’escola Vedruna de Palamós, el col·legiat Manel Mesquita 

ofereix una xerrada als alumnes de 3r d’ESO dins la campanya “La premsa a les 

escoles”.   

 

● Dilluns 25 de març  

 de 10 del matí a 3 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, curs “Com utilitzar 

Instagram Stories”, amb Laia Ros. 

 

● Dimarts 26 de març  

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

treballa un periodista free lance”, amb Ana Salvá. 

 a les 12 del migdia, a la biblioteca Aurora Bertrana del Col·legi de Periodistes, 

Joan Ventura i Jordi Grau es reuneixen amb la nova Junta Rectora de la 

Delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per tal de 

renovar la relació existent i explorar noves vies de col·laboració institucional.  

 a 2/4 de 2 del migdia, a l’institut Illa de Rodes de Roses, el col·legiat Manel 

Mesquita ofereix una xerrada als alumnes de 3r d’ESO dins la campanya “La 

premsa a les escoles. 

 

● Dimecres 27 de març  

 a 2/4 menys 4 minuts de 10 del matí, a l’institut Josep Brugulat de Banyoles, el 

col·legiat Manel Mesquita ofereix una xerrada als alumnes de 3r d’ESO dins la 

campanya “La premsa a les escoles”.  

 A ¾ d’11 del matí, a la Fundació Vedruna Catalunya Educació de Puigcerdà, la 

col·legiada Mar Camps ofereix una xerrada als alumnes de 4t d’ESO dins la 

campanya “La premsa a les escoles”.  
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● Dijous 28 de març  

 a 2/4 de 10 del matí, a la sala Miquel Diumé del Col·legi de Periodistes, 

esmorzar informatiu amb periodistes ofert per l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, per parlar de les eleccions europees del 26 de maig.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 a 2/4 de 4 de la tarda, a les Escolàpies de Figueres, la col·legiada Mar Camps 

ofereix una xerrada als alumnes de 4t d’ESO dins la campanya “La premsa a les 

escoles”. 

 

ABRIL 
 

● Dilluns 1 d’abril  

 a les 8 del matí, a la biblioteca del Campus Centre de la Universitat de Girona, 

s’obre l’exposició “Capturant l’actualitat. Fotografies presentades a la novena 

edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local”, que es pot visitar fins 

al dia 30 d’abril.  

 a 2/4 de 8 de la tarda, a la sala Miquel Diumé de l’Ajuntament de Girona, Joan 

Ventura assisteix a la presentació del llibre de fotografia Girona desapareguda.  

 

● Dimecres 3 d’abril  

 a 2/4 de 3 de la tarda, al restaurant Savoy, dinar Off the Rècord amb el director 

de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. 

 de 4 de la tarda a 9 del vespre, a la sala Miquel Diumé, curs “Aprèn a fer 

infografies fàcils per a xarxes socials”, amb Jordi Català.  

 

● Dijous 4 d’abril  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Divendres 5 d’abril  

 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, primera sessió del curs 

“Producció de vídeo per a xarxes socials”, amb Enrique San Juan. 

 a 2/4 de 8 del vespre, a l’espai Còmics 22 de Girona, Joan Ventura presenta el 

llibre d’Alfonso López i Pepe Gàlvez Llegará el invierno.  

 

● Dissabte 6 d’abril  

 a les 12 del migdia, al Jardí de l’Àngel de Girona, Joan Ventura assisteix a la 

presentació del llibre Històries d’alcalde (Girona, 1979-2002), de Joaquim 

Nadal.  

 

● Diumenge 7 d’abril  

 a les 12 del migdia, al Museu d’Història de Girona, Joan Ventura assisteix a 

l’obertura de l’exposició “Valentí Fargnoli, l’art en la fotografia”. 
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● Dilluns 8 d’abril  

 de 10 del matí a 2 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, segona sessió del curs 

“Producció de vídeo per a xarxes socials”, amb Enrique San Juan.  

 

● Dimarts 9 d’abril  

 a les 12 del migdia, a l’auditori de Girona, Joan Ventura i Jordi Grau assisteixen 

a la celebració de l’Acte de les Esquadres de la Regió Policial de Girona. 

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

 a les 6 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, Joan Ventura intervé en la 

presentació de l’itinerari “La història dela ciutat de Girona a través dels seus 

mitjans de comunicació”.  

 

● Dijous 11 d’abril  

 a les 10 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de SOS Costa Brava. 

 la Junta dóna suport a la candidatura de la col·legiada Carme Vinyoles al Premi 

Aspàsia en defensa de l’equitat de gènere, organitzat per Dones Directives i 

Professionals de l’Acció Social. 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Dimarts 16 d’abril  

 a 2/4 de 7 de la tarda, a la sala Miquel Diumé, diàleg “Ser fotoperiodista a 

Hondures. El drama de la immigració a Centreamèrica”, amb la reportera gràfica 

Whitney Godoy i el periodista Albert Martín de Vidales.  

 

● Dimecres 17 d’abril  

 a les 2 de la tarda, a la Farinera Sant Lluís de Pont de Molins, Xevi Masachs 

assisteix al dinar oficial del MIC.   

 a les 7 de la tarda, al passeig de Dintre de Blanes, Elisabet Don modera un debat 

sobre el judici a la democràcia organitzat per Òmnium. Hi participen Marcel 

Mauri, Gemma Ubasart, José Antonio Donaire i Albert Carreras.  

 

● Dimarts 23 d’abril  

 a les 10 del matí, a la Casa Solterra de Girona, seu dels Serveis Territorials de 

Cultura, Joan Ventura assisteix a l’esmorzar de Sant Jordi per al món literari de 

les comarques gironines.  

 

● Dijous 25 d’abril  

 a la 1 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació del 

festival Sons del Món. 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 a les 5 de la tarda, a parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella de Mar, 

Jordi Grau assisteix al funeral de la mare de Xavier Cusell.  
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● Dilluns 29 d’abril  

 a les 8 del vespre, a la plaça del Vi de Girona, Joan Ventura parla de la 

prohibició de la JEC de fer servir els termes “presos polítics” i “exiliats” als 

mitjans de la CCMA en la concentració setmanal de Girona Vota. 

 
MAIG 
 
● Dijous 2 de maig 

 El Secretari Coordinador Provincial de l’Audiència de Girona, José Francisco 

Escudero, fa arribar al Col·legi l’acord que ha dictat respecte el problema que el 

fotoperiodista Aniol Resclosa va tenir amb la procuradora Gregoria Tuébols 

mentre estava fent fotos per al Diari de Girona.  

 a les 9 del matí, a l’institut de Castell-Platja d’Aro, Jordi Grau ofereix quatre 

xerrades del programa EduCAC als alumnes de tercer d’ESO.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.   

 

● Divendres 3 de maig  

 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” que porta 

a terme Editorial Gavarres.  

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

 a les 7 de la tarda, Joan Ventura parla del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa 

en un programa de Televisió de Girona.  

 

● Dilluns 6 de maig  

 a les 7 de la tarda, a l’auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, Elisabet Don 

assisteix a l’acte de commemoració dels 20 anys de l’Agència Catalana de 

Notícies i al posterior debat amb els alcaldables de Girona.  

 

● Dimarts 7 de maig  

 a les 9 del matí, al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres, s’obre l’exposició 

“Capturant l’actualitat. Fotografies presentades a la novena edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local”, que es pot visitar fins al dia 10 de juny. 

 

● Dimecres 8 de maig  

 a 2/4 de 8 del vespre, a l’Arxiu Municipal d’Olot, trobada amb els candidats a 

l’Ajuntament d’Olot. Acte organitzat conjuntament amb el COAC. 

 

● Dijous 9 de maig  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Dissabte 11 de maig  

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

la inauguració de la 64a edició de Girona, Temps de Flors.  
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● Dilluns 13 de maig  

 a la 1 del migdia, a la seu del COAC, Jordi Grau es reuneix amb Marc Riera i 

Jordi Ortega, president i secretari de la Junta directiva de Girona.  

 

● Dimarts 14 de maig  

 a ¼ d’11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de 

presentació de les candidatures de la Selva d’Independents de Catalunya. 

 a les 2 de la tarda, a la seu central del Col·legi, Jordi Grau assisteix a la reunió 

per valorar la campanya EduCAC. 

 

● Dimecres 15 de maig  

 a 2/4 de 8 del vespre, a l’Auditori de Caputxins de Figueres, debat electoral amb 

tots els candidats a l’alcaldia de Figueres, organitzat pel Setmanari de l’Alt 

Empordà, el Diari de Girona i Ràdio Vilafant, amb la col·laboració de la 

demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i la demarcació de Girona del 

Col·legi d’Arquitectes.  

 

● Dijous 16 de maig  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 a les 8 del vespre, a l’Auditori de Girona, Jordi Grau assisteix al lliurament dels 

V Premis Bonart i a la presentació dels actes del 20è aniversari de la revista 

Bonart.  

 

● Divendres 17 de maig  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la seu de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 

Catalunya (COAC), Joan Ventura dóna la benvinguda al debat amb els candidats 

a l’alcaldia de Girona organitzat conjuntament pel COAC i la demarcació de 

Girona del Col·legi de Periodistes. El debat és moderat per la col·legiada Marta 

Gibert.  

 

● Dilluns 20 de maig  

 a les 4 de la tarda, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, Eli Don assisteix 

al debat de sis dels candidats a l’alcaldia organitzat per Catalunya Ràdio.  

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori de Caputxins de Figueres, Jordi Grau modera el 

debat electoral amb els candidats a l’alcaldia de Figueres, organitzat per El Punt 

Avui i Tramuntana TV, amb la col·laboració de la demarcació de Girona del 

Col·legi de Periodistes i la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes.  

 

● Dimarts 21 de maig  

 a les 7 de la tarda, a l’Auditori de Santa Coloma de Farners, Jordi Grau modera 

el debat electoral amb els candidats a l’alcaldia de Santa Coloma, organitzat per 

El Punt Avui.  

 

● Dimecres 22 de maig  

 a ¼ d’11 del matí, a la sala d’actes Miquel Diumé, roda de premsa de 

presentació de les candidatures gironines d’Independents de Catalunya. 
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● Dijous 23 de maig  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.  

 

● Dimecres 29 de maig  

 a 2/4 d’1 del migdia, a l’edifici de la Generalitat a Girona Xavier Cusell assisteix 

a la reunió del PINSAP (Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut 

Pública).  

 

● Dijous 30 de maig  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats. 

 
JUNY 
 
● Dimecres 5 de juny 

 a 2/4 de 12 del migdia, Joan Ventura i Jordi Grau assisteixen a l’Assemblea 

General Ordinària del Col·legi de Periodistes de Catalunya i, tot seguit, a 

l’Assemblea General Extraordinària. 

 a la 1 del migdia, Joan Ventura assisteix al Ple de la Permanent. 

 A 2/4 de 3 de la tarda, Joan Ventura, Jordi Grau i Xevi Masachs assisteixen a la 

Junta de Govern.  

 

● Dijous 6 de juny 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.   

 

● Divendres 7 de juny  

 a 2/4 d’11 del matí, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa dels Naturalistes de 

Girona. 

 a les 7 de la tarda, a l’Escola Politècnica Superior de Girona, Jordi Grau 

assisteix als Premis Manel Xifra i Boada organitzats pel Col·legi d’Enginyer 

Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, dins la Festa Professional 

dels Enginyers.  

 a 2/4 de 8 del vespre, a la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes, 

Xavier Cusell assisteix a l’acte de lliurament dels Premis d’Arquitectura de les 

comarques de Girona 2019. 

 

● Dimarts 11 de juny  

 a les 7 de la tarda, a la Fundació Valvi, Joan Ventura presenta la reedició del 

llibre L’autonomista. El diari dels Rahola, editat per la Diputació de Girona amb 

la col·laboració de la Demarcació de Girona del CPC.  

 a les 8 del vespre, a la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicologia, 

Elisabet Don assisteix a la reunió del jurat avaluador del XXX Concurs literari 

d’articles de divulgació de la psicologia.  
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● Dimecres 12 de juny 

 a 2/4 de 10 del matí, a la sala Miquel Diumé, esmorzar informatiu amb 

periodistes ofert per Obertament, per parlar del tractament de les malalties 

mentals als mitjans de comunicació.  

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

 a les 5 de la tarda, a la sala d’exposicions La Burés d’Anglès, s’obre l’exposició 

“Capturant l’actualitat. Fotografies presentades a la novena edició dels Premis 

Carles Rahola de Comunicació Local”, que es pot visitar fins al dia 24 de juny. 

 

● Dimarts 18 de juny 

 a les 11 del matí, a la sala Huertas Claveria de la demarcació de Girona del 

Col·legi de Periodistes, inauguració de l’exposició RaholaFoto19. Fotografies 

presentades a la desena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació 

Local. La mostra és organitzada conjuntament amb la Diputació de Girona.  

 

● Dimecres 19 de juny 

 de 9 del matí a 2 de la tarda, a l’institut Ridaura de Castell-Platja d’Aro, Jordi 

Grau ofereix quatre xerrades del programa EduCAC als alumnes de 4t d’ESO. 

 

● Dijous 20 de juny 

 a les 12 del migdia, a l’Aula Magna de la Universitat de Vic, Jordi Grau 

assisteix a l’acte d’investidura de Ramon Besa com a doctor Honoris Causa.  

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.   

 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’Auditori Josep Irla de Girona, Jordi Grau assisteix a la 

presentació de la reedició del llibre Ell, a la presó, de Josep Puig Pujades, amb 

pròleg de Carles Rahola.  

 

● Dijous 27 de juny 

 a ¼ de 3 de la tarda, a la biblioteca Aurora Bertrana, sessió d’Speaking per a 

col·legiats.   

 

 
JULIOL 

 
● Dimarts 2 de juliol  

 a 2/4 d’1 del migdia, a la sala Miquel Diumé, roda de premsa de presentació de 

la nova entitat IURA. 

 

● Dijous 4 de juliol  

 a 2/4 de 9 del vespre, al restaurant Can Veí de Sarrià de Ter, assemblea 

informativa del Col·legi de Periodistes de Girona.  

 A partir de les 9 del vespre, al restaurant Can Veí de Sarrià de Ter, XI Sopar de 

Periodistes de Girona.  

 

 
 


