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A L’EQUADOR DEL MANDAT

“Hem acomplert alguns
dels principals projectes
que teníem en cartera:
reforçar els vincles amb
la URV, crear una
agenda de rodes de
premsa i instaurar un
premi de periodisme de
prestigi”

Al març farà dos anys des que la junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes va començar a caminar.
A punt d'arribar a l'equador del mandat, podem dir que hem
acomplert alguns dels principals projectes que teníem en
cartera: reforçar els vincles amb la Universitat Rovira i Virgili
(URV), crear una agenda de rodes de premsa i instaurar un
premi de periodisme de prestigi.
El nostre mantra ha estat sempre fer del Col·legi una
organització inclusiva. Volem que #LaCasaDelsPeriodistes
contribueixi a millorar el mapa comunicatiu del Camp de
Tarragona i dels professionals que el conformen. Això passa
necessàriament per la incorporació al Col·legi dels nous
llicenciats i dels estudiants de Periodisme: han de sentir-nos
com una porta amiga d'entrada a la professió.
Algunes iniciatives encaminades en aquesta direcció van ser el
lliurament, en el marc de la festa de les Petxines, de La Perla
de l'Any als estudiants de Periodisme de la URV organitzadors
dels debats amb els alcaldables de Reus i Tarragona. També es
va premiar als autors de les millors cròniques de l'Experiència
de Periodista, un cicle que, com sempre, té en els futurs
comunicadors a la seva millor audiència.
A més, vam visitar la facultat per explicar el que som i el que
fem, ens vam seure amb alguns estudiants d'últim curs per crear
una comissió de treball i vam tenir trobades amb professors i
responsables dels estudis de Comunicació.
Finalment, ens vam reunir amb la rectora de la URV, Maria
José Figueras, amb l'objectiu que aquest any vegi la llum un
conveni de col·laboració entre el Col·legi i la universitat que
vehiculi aquests i altres aspectes que us anirem explicant.
Una altra de les principals línies d’actuació d'aquesta junta ha
estat la instauració d'un premi de periodisme de primer nivell,
amb l'objectiu d'ubicar el Col·legi en la centralitat que li
correspon en l'espectre mediàtic de les comarques del Camp de
Tarragona i, el que és més important, reforçar el territori com a
escenari d'interès periodístic, potenciant la qualitat del
periodisme que es fa a casa nostra.
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“En l'últim exercici s'han
registrat 25 noves
incorporacions al
Col·legi, tancant l'any
amb la xifra rècord de
235 col·legiats, 13 més
que el 2018”

La fórmula per aconseguir-ho ha estat redefinir el Premi de
Periodisme Mañé i Flaquer, amb la creació de la nova
categoria Periodisme Camp de Tarragona, dotada amb 8.000
euros, i la revisió de les categories ja existents. Un total de 81
treballs presentats avalen aquesta iniciativa, que hem impulsat
conjuntament l'Ajuntament de Torredembarra, Repsol i el
Col·legi de Periodistes.
Un altre dels camps de batalla d’aquest últim any, i
especialment d’aquestes darreres setmanes, ha estat denunciar
les agressions a periodistes que fan la seva feina a peu de carrer.
Una dada simptomàtica és que, des del 8 d’octubre i fins al 31
de desembre, es van lliurar a la nostra delegació un total de 30
jocs d’armilles i braçals, els únics elements identificadors
homologats per treballar a la via pública a Catalunya.
Arrel d’aquesta greu situació de vulneració de drets, el Col·legi
va impulsar una campanya que va desembocar en el manifest
“Sense periodisme no hi ha democràcia”, al qual s’hi van
adherir 120 entitats i mitjans de comunicació, entre els quals
NW-La Revista de Reus, TAC12, Diari de Tarragona, Ràdio
Cambrils, Ràdio Ciutat de Tarragona, Reusdigital.cat,
LANOVA Ràdio de Reus, La República Checa, Fet a
Tarragona, Tarragona21, Bellvei Ràdio, Canal Reus TV i
RTVE el Vendrell.
En un altre ordre de coses, en l'últim exercici s'han registrat 25
noves incorporacions al Col·legi, tancant l'any amb la xifra
rècord de 235 col·legiats, 13 més que el 2018. Una satisfacció
enterbolida perquè en el capítol de baixes hi ha els companys
Xavier Zaragoza i Pitu Tarrasa, traspassats en els últims
mesos.
Altres xifres destacades de l’activitat col·legial són els 65 actes
duts a terme al llarg d'aquest any, entre els quals destaquen cinc
cursos formatius, 10 tallers de la Premsa a les Escoles, quatre
conferències de l'Experiència de Periodista i la vint-i-dosena
edició de les Petxines de la Informació.
Amb aquestes dades sobre la taula, no podem fer un balanç més
que positiu de la feina realitzada durant aquests dos anys. De la
mateixa manera, tenim la ferma convicció de continuar
treballant per atendre les necessitats dels nostres col·legiats i del
col·lectiu periodístic en general.
Gràcies a tots per la confiança
#LaCasaDelsPeriodistes és casa vostra!

Junta de la Demarcació de Tarragona
Col·legi de Periodistes de Catalunya
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RENOVACIÓ DE L’ACORD AMB REPSOL
11 de febrer de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
La presidenta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes, Coia
Ballesté, i Josep Bertran, responsable de
comunicació de Repsol a Tarragona, van
renovar per setè 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
Repsol de l’onzena 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
finançament de l’agenda de rodes de
premsa ConvoAPPTGN; i una subvenció
destinada al Centre de Formació i
Desenvolupament
del
Col·legi.

Coia Ballesté i Josep Bertran van signar la renovació del conveni. Foto: Cedida

ONZENA EDICIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DE PERIODISTA
Del 20 de febrer a l’11 de març de 2019
Antiga Audiència i Casa Canals de
Tarragona
Els periodistes Laura Rosel, Ricard
Torquemada, Carlos Enrique Bayo i
Emilio Morenatti van participar en
l’onzena edició del cicle de conferències

Experiència de periodista, 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.
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La periodista Laura Rosel, ex presentadora
del programa de TV3 Preguntes Freqüents,
va inaugurar el cicle dilluns 20 de febrer;
dilluns 25 de febrer, va ser el torn de
Ricard Torquemada, que dirigeix a
Catalunya Ràdio les transmissions de
Barça; el 4 de març, hi va participar Carlos
Enrique Bayo, periodista d’investigació; i
el punt i final del cicle el va posar, l’11 de
març, Emilio Morenatti, fotoperiodista.
L’objectiu del cicle de conferències és que
reconeguts professionals dels mitjans de
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, Joel Mestre,
Jordi Borràs, Patrícia Plaja, Jordi Baró i
Joan M. Pou.

Ricard Torquemada va participar a l’Experiència de Periodista. Foto: LC
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CURS ‘APRÈN A FER INFOGRAFIES FÀCILS PER A XARXES SOCIALS’
28 de febrer de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Vuit alumnes van assistir a aquest curs
impartit per Jordi Domínguez, que
proposava utilitzar criteris infogràfics per
millorar la comunicació en xarxes/internet.
L’objectiu principal era donar a conèixer
eines i recursos online i facilitar criteris per
aplicar fórmules i solucions infogràfiques
que ajudessin els alumnes a resoldre
problemes de comunicació en xarxes i en
d’altres contextos, periodístics o no.
Foto: LC

PREMSA A LES ESCOLES
Del 7 al 26 de març de 2019
IES del Camp de Tarragona
Entre el 7 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
Josep M. Girona, Joan Martínez Vergel i
Jaume Vich i les escoles participants van
ser l’INS Joan Amigó de L’Espluga de
Francolí (7 de març), l’INS Mare de Déu de
la Serra de Montblanc (12 de març), l’INS
Roda de Berà (14 de març), l’INS Joan
Segura de Santa Coloma de Queralt (14 de
març), l’INS Roseta Mauri de Reus (14 de
març), l’INS Ernest Lluch de Cunit (15 de
març), l’INS Martí Franquès de Tarragona
(15 de març), l’INS Marta Mata de Salou
(15 de març), l’INS Baix Camp (15 de
març) i l’INS Tarragona (26 de març). Se’n
van beneficiar uns 450 alumnes. L’objectiu
del programa d’enguany va ser reflexionar
sobre les noves formes de comunicació i
consum informatiu, com les xarxes socials,
i ajudar a discernir entre la informació
veraç i contrastada en temps de fake news i
postveritat.

Foto: Cedida
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CURS ‘COM UTILITZAR INSTAGRAM STORIES’
14 de març de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Un total de 10 alumnes van assistir al curs
de Laia Ros, que va servir per analitzar i
aprendre com alguns mitjans i empreses
utilitzen Instagram stories per explicar
notícies o conceptes a la seva audiència de
forma innovadora. També vam testejar
eines per crear Instagram stories i vam
elaborar un guió pensat per a produir
contingut
per
a
aquesta
xarxa.
Foto: LC

CURS ‘REDACCIÓ DE DISCURSOS’
21 de març de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Cinc alumnes van conèixer a través
d’aquesta formació els aspectes formals a
tenir en compte a l’hora de redactar un
discurs. Alhora, van aprendre tècniques per
generar empatia entre l’auditori, despertar
interès i fer que els missatges clau siguin
memorables. Va anar a càrrec de Montse
Sanahuja.

Foto: LC

ESMORZAR INFORMATIU SOBRE LES ELECCIONS EUROPEES
25 de març de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
L’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona i la Demarcació de Tarragona del
Col·legi van organitzar un esmorzar
informatiu amb periodistes per tractar
algunes qüestions amb motiu de les
eleccions europees del 26 de maig. Durant
la trobada es va fer una presentació sobre
les eleccions, projeccions d’escons i
material d’utilitat, a més d’obrir torn de
preguntes amb els periodistes assistents.
Foto: LC
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EXPOSICIÓ ‘SOBREVIVIENDO EN EL PARAÍSO’
Del 26 de març al 30 d’abril de 2019
CRAI de la URV
Fins al 30 d'abril es
CRAI del Campus
Universitat Rovira
l'exposició fotogràfica

va poder visitar al
Catalunya de la
i Virgili (URV)
de Mingo Venero

que relata les condicions en què viuen
alguns immigrants senegalesos a
Barcelona, organitzada pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya, amb la
col·laboració d'ASISA i Impressionart.
Un total de 9 fotografies en blanc i negre
conformaven la mostra.

La mostra explorava les realitats més incòmodes de la Barcelona actual. Foto: LC

EL COL·LEGI PRESENTA LA FIGURA DEL PRECOL·LEGIAT A LA URV
8 d’abril de 2019
URV
Els col·legiats, alguns d’ells membres de la
junta, Coia Ballesté, Marta Bonillo,
Esteve Giralt, David Oliete i Moisés
Peñalver 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
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
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als cursos del Centre de Formació o utilitzar

els arxius del Centre de Documentació.

Els estudiants de Periodisme de la URV van rebre a classe alguns col·legiats. Foto: Cedida

CURS ‘EXPLICAR AMB HISTÒRIES. STORYTELLING PER A PERIODISTES
EMPRENEDORS’
30 d’abril de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Quatre alumnes van assistir al curs impartit
per Mario Sorribas i Francesc Ponsa, que
plantejava una definició del concepte
d'storytelling i tècniques concretes pel seu
desplegament. El propòsit final va ser que
els participants fossin més capaços d’idear,
produir i serialitzar relats i històries

Foto: LC
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memorables, susceptibles de recordar i
compartir.

CURS ‘INTRODUCCIÓ A L’ANALÍTICA WEB’
24 de maig de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Pilar Yépez va ser l’encarregada d’ aquesta
formació per comprendre les bases de
l'analítica web, conèixer les principals
mètriques i el seu significat i saber com
funciona la principal eina de l'analítica web,
Google Analytics.
Durant cinc hores els tres alumnes del curs
van conèixer de primera mà tècniques per
convertir les dades en coneixement.
Foto: LC

PRESENTACIÓ DEL PREMI DE PERIODISME MAÑÉ I FLAQUER
4 de juny de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
La presidenta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi, Coia Ballesté,
l’alcalde de Torredembarra, Eduard
Rovira; la regidora de Cultura, Núria
Batet; i Josep Bertran, responsable de
comunicació i relacions externes de Repsol
a Tarragona, van presentar en roda de
premsa la XXXII edició del Premi de
Periodisme Mañé i Flaquer.
Aquesta trenta-dosena edició del premi
presentava una important sèrie de novetats
per redefinir el premi i convertir-lo en
referència. L’objectiu final era reforçar les
comarques del Camp de Tarragona com a
escenari d’interès periodístic en totes les
seves vessants i potenciar la qualitat del
periodisme que es fa al territori, alhora que
afavorir una major participació, mantenint
la qualitat del guardó.
Els canvis implicaven tres modalitats a
concurs i una quarta d’honorífica. Pel que
fa a la nova categoria Periodisme Camp de
Tarragona, els treballs havien de tractar

Foto: LC
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sobre el Camp de Tarragona en qualsevol
dels seus àmbits i s’admetien candidats de
qualsevol indret del món. La dotació
econòmica va ser de 8.000 euros.

INFORME DE L’OBSERVATORI DE SALUT MENTAL I MITJANS
5 de juny de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Durant l'acte "Esmorzem amb Obertament"
es va presentar als periodistes el darrer
informe de l'Observatori de Salut Mental i
Mitjans, una comparativa entre el
periodisme que es fa a nivell local i
l'agenda mediàtica internacional relacionat
amb notícies que tenen a veure amb salut
mental.
L'objectiu va ser debatre per tal de trobar
millors maneres d'abordar la salut mental i
combatre'n
l'estigma.
Foto: LC

VINT-I-DOSENA EDICIÓ DE LES PETXINES DE LA INFORMACIÓ
20 de juny de 2019
Teatret del Serrallo
La XXVII Festa de les Petxines de la
Informació es va dedicar al company
Xavier Zaragoza recentment traspassat.
L’equip de comunicació del Concurs de
Castells va ser guardonat amb la Petxina
Oberta, a la qual també estaven nominats
els gabinets de comunicació del Servei
Català de Trànsit i del CF Reus Deportiu.
La Petxina Tancada va ser per a Josep
Poblet, superant en nombre de vots els
altres candidats: la Confraria de Pescadors
de Tarragona i el Monestir de Poblet.
Finalment, la Petxina Km. 0 va recaure en
Revista Cambrils. En aquesta categoria
també hi figuraven L’Om / femsafareig.cat i
RTV El Vendrell.
Al marge de les votacions i per decisió de la
junta de govern, es va distingir amb la

Petxina Daurada la periodista Yolanda
García Hernández (Barakaldo, 1961),
històrica de la ràdio de casa nostra.
Com a novetat i en la línia iniciada aquest
mandat de reforç dels vincles entre el
Col·legi i la Universitat Rovira i Virgili,
aquest any es va fer una menció especial,
La Perla de l’Any, als estudiants de
Periodisme que van organitzar els debats
amb els alcaldables de Reus i Tarragona
amb motiu del 26-M.
A més, es va lliurar un diploma als millors
treballs periodístics realitzats pels
estudiants de Periodisme sobre cada una de
les conferències del cicle Experiència
de Periodista de 2019.
Finalment, es va distingir amb el pin del
Col·legi Tomàs Carot, col·legiat que s’ha
jubilat després de molts anys d’exercici
professional.
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Les Petxines van tornar a ser la gran festa dels periodistes tarragonins. Foto: David Oliete

UN ANY DE FUNCIONAMENT DE CONVOAPPTGN
18 de novembre de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
Amb motiu del primer any de funcionament
de ConvoAPPTGN, es va convocar una
roda de premsa per fer públics els resultats
d’una enquesta de valoració distribuïda
entre els usuaris de l’APPgenda de rodes de
premsa del Camp de Tarragona, que posava
de manifest que s’ha convertit en una eina
imprescindible per a la tasca habitual dels
periodistes, convocants i estudiants
tarragonins.
Així, un 98,5% dels usuaris van fer una
valoració bona o excel·lent de l’aplicació
mòbil impulsada per la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Repsol i desenvolupada per

l’empresa Technodac amb l’objectiu
d’incloure en una sola plataforma totes les
convocatòries de premsa.
Un total de 434 usuaris es van donar d’alta
en aquest període per estar al dia del
calendari de rodes de premsa.
El 87% dels usuaris van afirmar que
visitaven l’aplicació amb molta freqüència
i el 97% assegurava que és una eina que els
hi facilita la feina.
Segons
les
dades
presentades,
ConvoAPPTGN va publicar en un any
2.044 convocatòries de premsa enviades per
207 entitats, com ara Ajuntaments, consells
comarcals, Diputació de Tarragona,
Generalitat, Subdelegació del Govern,
partits polítics, universitat, entitats socials o
mediambientals i actors econòmics com el
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Port de Tarragona, AENA, l’Associació
Empresarial Química de Tarragona o

PortAventura.

Els impulsors de l’APP van valorar satisfactòriament el primer any de funcionament. Foto: LC

RODA DE PREMSA DE VALORACIÓ DEL PREMI MAÑÉ I FLAQUER
26 de novembre de 2019
Demarcació de Tarragona CPC
L’Ajuntament de Torredembarra, la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, i Repsol, com a
patrocinador, van celebrar una roda de
premsa per valorar una edició del Mañé i
Flaquer marcada per la reformulació com a
premi de referència del Camp de Tarragona.
Es van donar a conèixer les xifres d’aquesta
edició: 81 treballs presentats, 16 dels quals
a la nova categoria Periodisme Camp de
Tarragona, dotada amb 8.000 euros.
Pel que fa a la categoria més consolidada
del premi, la de Periodisme Turístic,
enguany es van rebre 42 propostes de

Foto: LC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS TARRAGONA 2019

diferents parts del món. Finalment, 23
treballs van ser objecte e de deliberació a la
categoria de Comunicació Local.

LLIURAMENT DEL PREMI DE PERIODISME MAÑÉ I FLAQUER
30 de novembre 2019
Pati del Castell Torredembarra
El treball guanyador de la nova modalitat
de Camp de Tarragona va ser la producció
audiovisual “Epíleg. 15 de Enero” emès per
TAC12 (la televisió pública del Camp de
Tarragona). El jurat va valorar que aquesta
peça periodística és un bon treball
d'investigació en equip, gràcies al qual es
reviu la història amb rigor i es fa un retrat
d'època fidel. El premi té una dotació
econòmica de 8.000 €.
L’article guanyador de la modalitat de
Periodisme Turístic va ser “Una historia de
amor en Patagonia”, de Rafa Pérez,
publicat a la revista digital Kamaleon
Viajes. Es tracta d’un reportatge molt ben
narrat, acompanyat
d’unes imatges
espectaculars, que donen a conèixer una
història desconeguda per al públic en
general: la d’un matrimoni que fa uns

mesos va fer una donació de més de
400.000 hectàrees a l’Estat de Xile per
formar part de la xarxa de Parcs Nacionals.
El premi té una dotació de 6.000 €.
L’altre premi, el de la modalitat de
Comunicació Local, es va atorgar ex aequo
als articles “El Vaticà va investigar dos
capellans de Tarragona per presumptes
casos de pederàstia” de Dídac Montoliu, i
“Mossèn Llagostera, de Constantí, va
abusar sexualment de nens entre 1972 i
1973”, de Judit Sabaté, publicats tots dos
al Tarragona Digital. El jurat va decidir
premiar aquests dos treballs que es
complementen i que esdevenen un exemple
de periodisme valent, d’investigació i
compromès a fer visible una realitat molt
dura per així conscienciar-ne la societat. El
premi té una dotació econòmica de 3.000 €.

Acte de lliurament dels guardons, el 30 de novembre. Foto: Cedida
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PREMI DE PERIODISME JOAN MARC SALVAT
29 de novembre de 2019
Castell de Paborde La Selva del Camp

Foto: ReusDigital.cat

La Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes va col·laborar amb la quarta
edició del Premi de Periodisme Jove Joan
Marc Salvat, impulsat per Reusdigital.cat,
LANOVA Ràdio i InfoCamp.cat
per
reconèixer la trajectòria de joves periodistes
compromesos
amb
la
professió,
l'honestedat, el compliment del codi
deontològic, la capacitat d'iniciativa i
l'emprenedoria en el món de la
comunicació.
Enric
Garcia,
Alba
Cartanyà, Helena Grau i Júlia Vidal (ex
aequo), i Irene Margalef van ser els
distingits.
El premi ret homenatge al periodista Joan
Marc
Salvat
(1988-2015).
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ALTRES ACTES I ACTIVITATS
15 de gener: Reunió amb membre del
Col·legi d’Arquitectes i caps de premsa dels
partits
18 de gener: Junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes
13 de febrer: Amb motiu del Dia Mundial
de la Ràdio, Coia Ballesté i Esteve Giralt
van ser entrevistats per alumnes de sisè de
primària a Cadena SER Tarragona - Ràdio
Reus. Després, els companys de Tarragona
Ràdio van conversar amb Coia Ballesté al
Balcó del Mediterrani

18
de
febrer:
Entrevista
sobre
l’Experiència de Periodista 2019 a la URV
13 de març: Reunió dels premis Mañé i
Flaquer
18 de març: Reunió amb professors de
Periodisme de la URV
19 de març: Reunió sobre el fons
fotogràfic del Col·legi
27 de març: Esteve Giralt assisteix al
quinzè aniversari del Diari Més
28 de març: Reunió sobre els premis de
periodisme
28 de març: Dinar informal de col·legiats
amb l'objectiu de compartir reflexions i
propostes, de fer Col·legi i d’enfortir
vincles en un ambient distès

12 d’abril: Sessió per ordenar el fons
fotogràfic del CPC
15 d’abril: Reunió sobre el debat electoral
organitzat per estudiants de la URV
25 d’abril: Esteve Giralt va moderar la
taula rodona “Com ser un bon manager
sense deixar-hi la vida”, organitzada per
l’MBA de la URV
29 d’abril: Esteve Giralt va moderar el
debat electoral amb candidats a l’alcaldia de
Reus

2 de maig: Reunió amb els col·legiats
Tomàs Carot i Josep M. Arias
8 de maig: Junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes
14 de maig: El Col·legi va donar suport als
estudiants de Periodisme que organitzaven
un debat amb alcaldables de Reus
22 de maig: El Col·legi va donar suport als
estudiants de Periodisme que organitzaven
un debat amb alcaldables de Tarragona
27 de maig: Reunió organització Petxines
5 de juliol: Junta de la Demarcació de
Tarragona del Col·legi de Periodistes
19 de juliol: Reunió de Coia Ballesté amb
Josep M. Estela, cap de la regió policial
dels Mossos d’Esquadra a Tarragona
17 de maig: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
10 de setembre: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
16 de setembre: Reunió amb estudiants de
periodisme de la URV
27 de setembre:
Reunió premis de
periodisme Mañé i Flaquer
30 de setembre: Reunió de treball sobre
ConvoAPPTGN
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22 d’octubre: Reunió de Coia Ballesté
amb la rectora de la URV, M. José
Figueras
4 d’octubre: Reunió de la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de
Periodistes
22 d’octubre: Coia Ballesté va parlar a
Tarragona Ràdio sobre el manifest “Sense
Periodisme no hi ha democràcia”
24 d’octubre: Coia Ballesté va moderar
l’acte commemoratiu del 50è aniversari de
la publicació de l’article “Barça! Barça!
Barça!” de Manuel Vázquez Montalbán

14 de novembre: Reunió del jurat premis
de periodisme Mañé i Flaquer
14 de novembre: Coia Ballesté va
presentar la nova publicació Torredembarra
Actualitat

Foto: TdB
18 de novembre: Coia Ballesté va assistir
al desè aniversari de TAC12
14 de desembre: Esteve Giralt va assistir
a la reinauguració de Ràdio Cambrils
Foto: Pilar Martí
25 d’octubre: En el marc del 9è Simposi
Casteller, Coia Ballesté va participar en
una taula rodona sobre el tractament del
món casteller als mitjans de comunicació

Foto: Tarragona21.com
19 de desembre: Coia Ballesté va fer un
parlament en el dinar de Nadal per a
periodistes de Dow
Foto: Cedida
28 d’octubre: Reunió
periodisme Mañé i Flaquer

premis

de
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PRONUNCIAMENTS DEL COL·LEGI
1. Carta a l’alcalde de Vila-seca
(08.02.2019)
Tarragona, 8 de febrer de 2019
Benvolgut Josep Poblet,
Molts periodistes ens han fet arribar el seu desconcert i sorpresa per no haver
estat convocats a l’acte en què vostè va anunciar el seu comiat de la política,
inquietuds que compartim des del Col·legi de Periodistes.
Respectem la seva decisió, no pot ser de cap altra manera, en tractar-se d’un
acte privat. Però a la vegada també és una decisió pública, que afecta a la
ciutadania, i sobre la qual ens hauria agradat informar de primera mà, i no a
través de tercers.
Li traslladem doncs la queixa formal del Col·legi de Periodistes, que respon
a l’interès per poder complir amb la nostra obligació: informar amb les
màximes garanties. Un malestar que li trasllada la Junta del Col·legi i que
recull el sentir majoritari dels col·legiats.
Agraïts per l’atenció.

Coia Ballesté i Brumós
Presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya
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2. Periodistes reben trets de balins mentre treballaven a Campclar
(26.09.2019)
El Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta l’atac contra tres periodistes de TV3 i de
l’Agència Catalana de Notícies, mentre cobrien aquest matí una operació policial dels
Mossos d’Esquadra al barri de Campclar, a Tarragona.
Alhora, mostra la seva solidaritat amb els companys afectats, dos dels quals han resultat
ferits lleus com a conseqüència dels trets efectuats amb una escopeta de balins per part de
persones que presenciaven el dispositiu contra un clan especialitzat en robatoris amb
violència a l’interior d’habitatges.
Un cop més, el Col·legi lamenta aquest tipus de fets i exigeix que es garanteixi la tasca dels
periodistes en condicions de seguretat, tal i com recull el manifest “Prou agressions i prou
pressions als professionals de la informació”.

https://www.periodistes.cat/actualitat/noticies/prou-pressions-i-agressions-alsprofessionals-de-la-informacio
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3. Manifest “Sense periodisme no hi ha democràcia”
(22.10.2019)
Comunicat conjunt dels professionals de la informació davant les agressions.
Davant l’allau d’agressions que els i les periodistes estem patint els darrers dies, volem
advertir a la ciutadania que s’estan vulnerant els seus drets. La nostra insistent i reiterada
crida a que s’aturin les agressions als i les professionals de la informació va molt més enllà
d’una reivindicació corporativista, és un crit d’alarma davant d’un deteriorament de la
llibertat d’expressió i de la llibertat de premsa.
El periodisme té la funció social de fer arribar a la ciutadania la informació necessària per
formar-se un criteri sobre els afers públics de manera lliure. Cada vegada que algú
obstaculitza la feina d’un/a periodista està atemptant contra el sistema democràtic.
La xifra de gairebé 65 periodistes –segons els darrers recomptes– víctimes d’agressions
mentre feien la seva feina és absolutament intolerable. Rebutgem totes i cadascuna
d’aquestes accions, vinguin d’on vinguin, perquè suposen un atac al dret a la informació de
la ciutadania. Fem notar, però, que són especialment greus quan provenen de servidors
públics.
Per aquests motius, les entitats sotasignades:
1.– Reprovem especialment l’actuació dels cossos policials, tant dels Mossos d’Esquadra
com de la Policia Nacional. La majoria dels i les informador/es agredits/des anaven
perfectament identificats/des com a tals amb la corresponent armilla i/o el braçalet taronja.
L’arbitrarietat de moltes accions policials fa pensar que aquestes agressions tenen com a
objectiu intimidar els i les periodistes per allunyar-los dels llocs on es produeixen els fets i
evitar testimonis dels abusos que puguin cometre.
2.– Reclamem tant a la conselleria d’Interior de la Generalitat com al ministeri espanyol
d’Interior que investiguin els fets i depurin les responsabilitats que s’escaiguin. Així mateix
exigim que, des de les respectives administracions, s’impulsin les actuacions suficients per
garantir que els i les professionals de la informació podran treballar al carrer sense traves i
fer la seva feina sense témer per la seva seguretat. Les entitats sotasignades ens oferim per
formar els cossos policials sobre les obligacions dels funcionaris públics de garantir el dret
a la informació de la ciutadania per evitar que aquestes situacions es repeteixin en el futur.
3.– Reprovem encara amb més èmfasi la detenció de què va ser objecte un company per
part d’agents de la Policia Nacional, totalment inadmissible tant en les formes en què
aquests agents van tractar el company com en el fons, és a dir, per haver-la realitzat.
4.– Demanem al conjunt de la ciutadania i als participants en manifestacions i protestes que
respectin la nostra feina per poder garantir els seus drets democràtics a la informació. Els i
les professionals no som més que la resta de la ciutadania i desitgem que totes les
mobilitzacions siguin pacífiques i que ningú sigui objecte de cap acte violent. Però sabem
també que, a vegades, això no ha estat possible i nosaltres estem allà justament per poder
explicar-ho a l’opinió pública. Per això demanem que es

protegeixi aquesta tasca per garantir un dels drets fonamentals en democràcia, com és el
dret a la informació.
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5.– Demanem als partits polítics, una vegada més, el respecte i reconeixement de la nostra
feina.
6.– Entenem que pot haver-hi persones molestes per la línia informativa d’alguns mitjans
de comunicació. Aquesta línia no la decideixen els professionals que són a peu de carrer
cobrint la realitat. Recordem que per queixar-se de la informació que es rep, qualsevol
persona es pot adreçar al Consell de la Informació de Catalunya i també al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya si creu que una informació vulnera el Codi deontològic de la
professió periodística. Però la indignació que puguin sentir no la poden dirigir contra els
treballadors dels mitjans que cobreixen els esdeveniments.

