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Josep Baiges, secretari 
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FI D’UNA ETAPA 
 

 Benvolguts companys i companyes, 

 

esprés de l'absència de l'any passat, ens tornem a veure a la trobada 

de Nadal de col·legiats i col·legiades de la Demarcació de Tarragona 

del Col·legi de Periodistes per donar-vos a conèixer la memòria 

d’activitats de l’any 2021. 

És la darrera reunió de col·legiats de la junta que presideixo des del passat 

mes d'octubre, després de la renúncia de la companya Coia Ballesté, a qui 

agraïm el seu compromís amb l'entitat durant aquest temps i desitgem molts 

èxits al capdavant de la corresponsalia de TV3 i Catalunya Ràdio a Londres. 

El proper mes de març se celebraran eleccions col·legials i s'iniciarà un nou 

cicle, posant fi a un mandat que en aquesta segona meitat ha estat marcat, com 

tants aspectes de les nostres vides, per la Covid-19. La del coronavirus no és 

només una pandèmia que s'ha emportat la vida de milers de persones. També 

ha canviat el nostre comportament com a societat i la nostra manera de 

comunicar-nos. 

Al llarg d'aquests gairebé dos anys hem vist néixer les rodes de premsa 

virtuals, que sovint han generat malestar entre els professionals de la 

comunicació pel filtratge previ de preguntes, el límit de qüestions a plantejar 

o la impossibilitat de repreguntar o interpel·lar directament a la font 

informativa. Tot això en un escenari de propagació de notícies falses, una 

xacra davant la qual ens hem de mantenir alerta. 

La pandèmia ens ha arrossegat també a una crisi econòmica que redunda en 

una precarietat que des de fa anys debilita el nostre ofici, expulsant de la 

professió periodistes experimentats i impedint-hi l'accés als graduats recents. 

És per això que necessitem un Col·legi de Periodistes fort, que sumi actius per 

garantir el dret de la ciutadania a una informació veraç i contrastada. La nostra 

demarcació compta actualment amb 243 col·legiats i col·legiades. Des de 

principis d'any s'han registrat 10 altes noves i set baixes, entre les quals 

lamentem la d'Antoni Panadès, mort al setembre als 87 anys. 

En aquests temps convulsos no hem deixat de banda els principals eixos 

vertebradors del nostre programa. Hem aconseguit que el Premi de 

Periodisme Mañé i Flaquer es faci gran. El 2018 vam entrar-hi a formar part 

de l'organització, juntament amb l'Ajuntament de Torredembarra i Repsol. 

Es va crear la nova categoria Periodisme Camp de Tarragona, dotada amb  
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8.000 euros, i es van revisar les ja existents. L'any passat vam implicar el Port 

de Tarragona per afegir-hi la categoria Fotoperiodisme Camp de 

Tarragona, amb una dotació de 3.000 euros. I aquest any hem estrenat una 

exposició de primera magnitud amb tots els treballs fotogràfics presentats a 

l'anterior edició. 

El resultat: un guardó amb una dotació de 20.000 euros, que aquest any ha 

rebut 154 treballs candidats i que s'ha convertit en un referent entre els premis 

de periodisme de l'Estat. 

Durant aquests quatre anys també hem consolidat com a eina clau del sistema 

comunicatiu del Camp de Tarragona l’aplicació de rodes de premsa 

ConvoAPPTGN. Un total de 644 usuaris i 323 convocants utilitzen 

l'aplicació, que des de la seva posada en marxa l'octubre del 2018 ha publicat 

unes 4.500 convocatòries. Per garantir-ne la viabilitat, aquest any hem 

dissenyat un sistema de subscripcions. 

D'altra banda, ens hem presentat a sengles convocatòries de subvencions de 

l'Ajuntament de Tarragona i de la Diputació de Tarragona per sufragar les 

despeses d'organització de la Festa de les Petxines i la gala de lliurament del 

Premi Mañé i Flaquer, respectivament. I, gràcies a un acord amb El Círcol 

de Reus, hem engegat el Club Mèdia, un fòrum de trobada entre periodistes i 

personatges d'interès. 

Un any més, hem renovat l'acord amb Repsol, que ens ha permès dur a terme 

algunes de les activitats habituals i que l’any que ve preveu recuperar 

l’Experiència de Periodista. 

Pel que fa als serveis col·legials, tots els nostres associats tenen a disposició 

experts en assessorament laboral, jurídic, fiscal i tecnològic, borsa de treball, 

carnet professional, disponibilitat de sales, tarifes especials per a formació i 

serveis comercials. Entre aquests, destaca l’acord amb PortAventura, que 

s’ha gestionat directament des de la Demarcació de Tarragona del Col·legi. 

En fi, molta feina que esperem no caigui en sac foradat. Gràcies a tots per la 

confiança i recordeu que #LaCasaDelsPeriodistes és casa vostra! 

 

Esteve Giralt Torras 

President 

Junta de la Demarcació de Tarragona 

Col·legi de Periodistes de Catalunya 
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OFF THE RECORD AMB EL  DIRECTOR DE NEGOCI DE PORTAVENTURA
 

4 de març de 2021 

Demarcació de Tarragona CPC 

 

Foto: LC 

 

 

 

 

 

David García Blancas, director general de 

negoci de PortAventura, va protagonitzar 

una trobada off the record amb periodistes 

col·legiats, representants d'alguns dels 

mitjans de comunicació més importants amb 

presència a la demarcació de Tarragona. 
L’objectiu va ser establir un vincle de 

proximitat i coneixement mutu, afavorint la 

relació dels periodistes del territori a les 

fonts informatives. 

 

 

 
 
LES DONES A LES REDACCIONS 
 

24 de març de 2021 

Cambra de Comerç de Reus 

 

La presidenta de la Demarcació de 

Tarragona, Coia Ballesté, i l’exdegana del 

Col·legi, Neus Bonet, van protagonitzar la  

sessió 'Periodisme amb visió de dona', 

organitzada per la Cambra de Comerç de 

Reus i l'Ajuntament de Reus en el marc del 

programa d'actes del 8-M.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Cedida 

 

 

 

PREMI DE PERIODISME JOAN MARC SALVAT 
 

9 d’abril de 2021 

Castell del Paborde. La Selva del Camp 
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Foto: Cedida 

 

La presidenta de la Demarcació de 

Tarragona, Coia Ballesté, i la 

periodista Alba Cartanyà van conversar  

sobre experiència i joventut en el marc de 

l'acte de lliurament del premi, que va tenir 

lloc divendres, 9 d'abril, al Castell del 

Paborde de la Selva del Camp. 

 

El premi ret homenatge al periodista Joan 

Marc Salvat (1988-2015).

 

 
 
ACORD COMERCIAL AMB PORTAVENTURA WORD 
 

12 de maig de 2021 

Demarcació de Tarragona CPC 

 

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya va arribar a un 

acord amb PortAventura World que permet 

als col·legiats i col·legiades de tot Catalunya 

gaudir d’un 35% de descomptes exclusius en 

l’adquisició d’entrades d’un dia a 

PortAventura Park. 

 

 

 
 

 
 

 

 
EL COOPERATIVISME COM A FÓRMULA CONTRA LA PRECARIETAT 
 
24 de maig de 2021 

Teatre El Magatzem. Tarragona 

 

 

  

 

La Demarcació de Tarragona va donar 

suport a la trobada per a professionals de la 

comunicació programada amb l’objectiu de 

posar sobre la taula el cooperativisme com a 

fórmula per a dignificar el sector del 

periodisme i la comunicació.  

 

Aquesta jornada, organitzada per l'Ateneu 

CoopCamp, s’emmarcava en un context que 

“està posant en evidència que l’economia 

social i solidària és una opció per fer front a 

les crisis”.
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NEIX EL CLUB MÈDIA 
 

25 de maig de 2021 

El Círcol. Reus 

 

 
 

 

 

 

 

La Demarcació de Tarragona i la Societat El 

Círcol de Reus van arribat a un acord per a 

la creació del Club Mèdia, un fòrum off the 

record que aplega periodistes i personatges 

públics per tractar temes d’interès comú. 

 

La finalitat del nou club és ajudar els 

professionals de la comunicació a generar 

coneixement, obrir vies de diàleg sobres 

aspectes d’actualitat i reflexionar sobre 

qüestions de present i futur que marquen 

l’agenda mediàtica.

 

 

 
COIA BALLESTÉ PARTICIPA AL FÒRUM CIUTADÀ DE REUS 
 
 

9 de juny de 2021 

Reus 

 

La presidenta de la Demarcació de 

Tarragona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, Coia Ballesté, ha estat 

seleccionada per a formar part del fòrum  

ciutadà de Reus, òrgan principal encarregat 

d’aportar els continguts i les propostes per a 

l’elaboració del Pla Estratègic Reus Horitzó 

32. 

  
Foto: Cedida 

 
 
JORNADA PER A PERIODISTES SOBRE LA GESTIÓ DELS INCENDIS 
 

10 de juny de 2021 

L’Espluga de Francolí 
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Foto: Cedida 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de juny va tenir lloc la jornada 

“Incendis forestals: com ens preparem per 

informar sobre aquesta emergència i els seus 

efectes en la població i les 

infraestructures?”, adreçada a periodistes en 

actiu i en què hi van prendre part experts 

d’emergències i gestors del territori. 

 

La Fundació Pau Costa, els Bombers de la 

Generalitat de Catalunya, el Centre de 

Ciència i Tecnologia Forestal de 

Catalunya, el Museu de la Vida Rural de la 

Fundació Carulla, el Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i 

la Demarcació de Tarragona del Col·legi de 

Periodistes es van aliar per organitzar 

aquesta jornada.

 

 

 

 

PRESENTACIÓ DEL XXXIV PREMI DE PERIODISME MAÑÉ I FLAQUER 
 

15 de juny de 2021 

Demarcació de Tarragona CPC 

 

 

 
Foto: LC 

 

 

 

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de 

Periodistes, l’Ajuntament de 

Torredembarra,  i Repsol, amb la 

col·laboració del Port de Tarragona, van 

presentar en roda de premsa una nova edició 

del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, 

que mantenia les categories consolidades 

l’any anterior i la dotació de 20.000 euros. 

 

La principal novetat ha estat 

una exposició amb les 48  fotografies 

presentades l’any passat a la categoria de 

Fotoperiodisme.

 

 
JOAN MARIA MORROS A LA PRIMERA TROBADA DEL CLUB MÈDIA 
 

17 de juny de 2021 

El Círcol. Reus 

 

El degà del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, Joan Maria Morros, va ser el 

convidat de la primera trobada del Club  
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Mèdia, a la qual hi van assistir una vintena 

de periodistes de les comarques del Camp de 

Tarragona.  

 

Durant el sopar-col·loqui,  els periodistes 

van exposar temes que els preocupen, com 

ara la precarietat del sector, i d’altres 

qüestions d’interès per abordar en futures 

reunions. 

 

 

 

 

 

 
Foto: LC

LLIURADES LES PETXINES DE LA INFORMACIÓ 
 

2 de juliol de 2021 

Teatret del Serrallo. Tarragona 

 

El Teatret del Serrallo va acollir la XXIX 

Festa de les Petxines de la Informació, 

organitzada per la Demarcació de Tarragona 

del Col·legi de Periodistes, amb el suport de 

l’Ajuntament de Tarragona.  

 

La Sala Trono “per no defallir en la 

promoció i difusió de la seva activitat, tot i 

les dificultats del sector cultural a causa de 

les restriccions”, va ser guardonada amb 

la Petxina Oberta. La Petxina Tancada va 

ser per a la Confraria de Pescadors de 

Tarragona “per les dificultats d’establir 

comunicació amb el seu president, Esteve 

Ortiz, i obtenir informació d’interès 

periodístic”; Finalment, la Petxina Km. 0 va 

recaure en el programa Carrer Major “per 

mantenir la tasca de difusió de la realitat del 

Camp de Tarragona que realitzen 

conjuntament les emissores Ràdio Ciutat de 

Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio La Selva, 

La Nova Ràdio, Ràdio L’Hospitalet de 

l’Infant, Ràdio Montblanc, Ona La Torre i 

BXC Ràdio”.  

 

Per decisió de la junta de govern, es va 

distingir amb la Petxina Daurada Danae 

Boronat (Tarragona, 1985), periodista 

esportiva que ha aconseguit llaurar-se una 

destacada trajectòria i trencar sostres de 

vidre en un món, com el del futbol, en què 

els estereotips de gènere continuen ben 

vigents. 

 

D’altra banda, es va aprofitar per lliurar les 

Petxines que en l’anterior edició no es van 

poder entregar a causa de la pandèmia. En 

aquest sentit, el gabinet de premsa de 

la Regió Sanitària del Camp de 

Tarragona va recollir la Petxina Oberta i el 

programa Connecta 10 Comarques de 

TAC12 la Petxina Km. 0. La Petxina 

Tancada, que va recaure en el Departament 

d’Interior durant la gestió del conseller 

Miquel Buch, es va fer arribar als seus 

titulars abans de les eleccions al Parlament 

de Catalunya del 14F. 
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Foto: David Oliete 

 
 
S’INAUGURA L’EXPOSICIÓ DE FOTOPERIODISME DEL CAMP  
 
Del 23 de juliol al 5 de setembre de 2021 

Tinglado 2. Port de Tarragona 

 

El Tinglado número 2 del Moll de Costa del 

Port de Tarragona va acollir entre el 23 de 

juliol i el 5 de setembre l’exposició “Premi 

de Fotoperiodisme Camp de Tarragona”, 

que reuneix les fotografies presentades a la 

XXXIII edició (2020) del Premi de 

Periodisme Mañé i Flaquer. 

 

Josep Bertran, responsable de comunicació 

i relacions externes de Repsol a 

Tarragona, Josep M. Cruset, president de 

l’Autoritat Portuària de Tarragona, Eduard 

Rovira, alcalde de Torredembarra, i Manel 

Sastre, de la Demarcació de Tarragona del 

Col·legi de Periodistes, van inaugurat la 

mostra, que aplega les 48 fotografies 

presentades per 13 fotoperiodistes a la 

primera convocatòria de la categoria 

Fotoperiodisme Camp de Tarragona. 

La imatge guanyadora d’aquesta primera 

edició va ser “Explosió” de David Oliete i 

les finalistes, “Soledat”, d’Alba 

Rodríguez i “Pont”, de Núria Torres. 

 

L’exposició, produïda pel Port de 

Tarragona, mostra les imatges presentades, 

totes elles vinculades informativament al 

Camp de Tarragona i signades pels 

fotoperiodistes Ariadna Escoda, Carles 

Esporrín, Alícia Fàbregas, Xavi Jurio, 

Marc Lladó, David Oliete, Alba 

Rodríguez, Roger Segura, Josep Lluís 

Sellart, Pere Toda, Núria Torres, Àngel 

Ullate i Tjerk Van Der Meulen. 
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Foto: LC 

 
 
REUS ACULL UNA SELECCIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE FOTOPERIODISME  
 
Del 10 al 28 de setembre de 2021 

Centre de Lectura. Reus 

 

 
Foto: LC 

 

 

 

 

 

 

El vestíbul del Centre de Lectura de Reus va 

exhibir una selecció de les fotografies que 

formen part de l’exposició “Premi de 

Fotoperiodisme Camp de Tarragona”, en el 

marc del Premi de Periodisme Mañé i 

Flaquer. 

 

Es van poder veure un total de 17 de les 48 

imatges que formen part de l’exposició, 

després de l’èxit aconseguit en la seva estada 

inaugural al Tinglado 2 del Moll de Costa, 

per on van passar 1.328 persones. 
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PREMI FOTOGRÀFIC SOBRE LA PANDÈMIA 
 
14 de setembre de 2021 

Fundació Reddis. Reus 

 
La Demarcació de Tarragona del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya va col·laborar en 

l’organització dels Premis fotogràfics sobre 

imatges de la pandèmia, organitzats per la 

Fundació Reddis juntament amb 

FotoArtReus. 

 

El certamen constava de dues categories: la 

primera adreçada a fotoperiodistes 

professionals, amb un primer premi de 1.000 

euros i dos accèssits de 500 euros, i una altra 

categoria per a aficionats. 

 
Foto: Cedida 

 

 

 

 

CURS PER MILLORAR LA RELACIÓ AMB ELS MITJANS 
 

28 de setembre de 2021 

Demarcació de Tarragona CPC 

 

 
Foto: LC 

 

 

La Demarcació de Tarragona va organitzar 

una formació de tres hores per aprendre a 

relacionar-se amb els mitjans de 

comunicació. 

 

Entendre millor com funcionen els mitjans 

de comunicació i les rutines diàries dels 

periodistes, proporcionar les eines per 

elaborar una estratègia efectiva perquè el 

nostre missatge arribi als mitjans, teixir 

relacions amb el ventall més ampli possible 

de periodistes i analitzar tots els canvis de les 

noves audiències van ser els objectius 

principals d'aquesta acció formativa, a càrrec 

d'Alberto Gómez.
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ESTEVE GIRALT, PRESIDENT DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA 
 
5 d’octubre de 2021 

Demarcació de Tarragona CPC 

 

La junta de govern del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya va ratificar el relleu 

de Coia Ballesté al capdavant de la 

Demarcació de Tarragona. D’aquesta 

manera, Esteve Giralt, va assumir la 

presidència de la junta de Tarragona, mentre 

que Ballesté continua com a vocal fins a 

finals del mandat. La junta de  Tarragona del 

passat 27 de setembre ja va acordar per 

unanimitat aquest relleu a la presidència de 

la demarcació. Fins a la data, Giralt n'era el 

vicepresident. 

 
Foto: Cedida 

 
 
 

 

 

 

 

LES IMATGES DEL PREMI DE FOTOPEPERIODISME, A TORREDEMBARRA 
 
Del 2 al 27 de novembre de 2021 

Sala Lluís d’Icart. Torredembarra 

 

 

Després de passar per Tarragona i Reus, la 

Sala Lluís d’Icart de Torredembarra va 

acollir l’exposició “Premi de 

Fotoperiodisme Camp de Tarragona”, que 

reunia les fotografies presentades a la 

XXXIII edició (2020) del Premi de 

Periodisme Mañé i Flaquer. 

 

 

 
ESTEVE GIRALT A L’ANIVERSARI DEL TDB 
 
18 de novembre de 2021 

Biblioteca Mestra Maria Antònia. Torredembarra 

 
 
La Biblioteca Mestra Maria Antònia va 

acollir l’acte de celebració del segon 

aniversari del Torredembarra Actualitat. 

Dirigit pels dos fundadors del projecte, 

Albert Jansà i Jordi Salvat, va comptar 

amb la presència president de la demarcació  
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de Tarragona del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, Esteve Giralt, que va parlar de la 

seva experiència i de la professió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Foto: Cedida 

 
 
SAÜL GORDILLO, SEGON CONVIDAT DEL CLUB MÈDIA 
 
22 de novembre de 2021 

El Círcol. Reus 

 

 
Foto: CPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, 

va ser el segon convidat del Club Mèdia, 

el fòrum de diàleg off the record que 

aplega periodistes i personatges públics per 

tractar temes d’interès comú. El col·loqui-

sopar va girar sobre els nous formats d'àudio 

i la ràdio pública.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


