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Carta del president

Companys i companyes,

L'1 de novembre del 1992 es va aprovar per primera vegada el Codi Deontològic de la professió

periodística a Catalunya. D'aquesta data ara en fa 30 anys, i és per aquest motiu que el Col·legi

de Periodistes ha organitzat una sèrie de conferències commemoratives, la penúltima de les

quals es va celebrar aquest passat 29 de novembre a l'Aula Magna del Campus Catalunya de la

Universitat Rovira i Virgili. Davant d'un auditori ple, majoritàriament, d'estudiants de

periodisme, les companyes ponents van debatre sobre la bretxa de gènere. Gràcies a les seves

intervencions, vam poder corroborar que la igualtat d'oportunitats, de salari i de reconeixement

entre homes i dones periodistes està molt lluny de ser una realitat.

Aquell mateix dia, ja a la tarda, vaig intercanviant impressions amb els estudiants de Periodisme

que, hores abans, omplien l'Aula Magna. Vaig poder comprovar que la precarietat és la principal

preocupació dels alumnes i com les perspectives poc favorables han sumit aquests nois i noies en

un estat d'aparent desmotivació que, sospito, és el seu escut davant d'un futur incert.

A la bretxa de gènere i a la precarietat s'hi suma un altre dels grans reptes a què ens enfrontem:

la lluita contra la desinformació i les fake news.

Com sabeu, a la primavera es va iniciar un procés electoral al Col·legi de Periodistes que va

culminar amb la constitució d'una nova junta, en què repeteixo com a president de la

Demarcació de Tarragona. Aprofito per expressar el meu compromís en la defensa d’un

periodisme de qualitat, lliure d'interferències i manipulacions, en la lluita contra la precarietat i

en la promoció de l'equitat i la igualtat d'oportunitats. 

M'acompanya en aquest repte  un equip jove i compromès: Marta Bonillo, com a

vicepresidenta; David Oliete, com a secretari; Ricard Buigues, com a tresorer, i Cristina

Mallo i Arnau Martínez, tots dos com a vocals.

El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, amb 20.000 euros de dotació; l’Experiència de

Periodista, una iniciativa que volem reformular per adaptar-la als nous temps, o les Petxines de

la Informació són algunes de les activitats que organitzem per donar a la nostra professió

l’excel·lència que es mereix. També vull destacar l’aplicació ConvoAPPTGN, que després de

quatre anys de funcionament compta amb més de 700 usuaris i ha publicat milers de

convocatòries de rodes de premsa, esdevenint una eina de referència al nostre territori.

Tanquem aquest any amb 247 col·legiats, quatre més que el 2022. Una xifra que no ha deixat de

créixer en els últims anys malgrat tot, i que reforça la idea que som una entitat de referència

pels i les periodistes de casa nostra. Per vosaltres, continuarem treballant durant aquesta

legislatura.

Ara, i després de dos anys sense poder-ho fer per la pandèmia, us convido a fer un brindis de

Nadal.

Salut i Bones Festes.



El president de la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes,

Esteve Giralt, i el responsable de

Comunicació i de Relacions Externes de

Repsol a Tarragona, Josep Bertran,

van oficialitzar en roda de premsa la

reedició, per desè any consecutiu, del

conveni de col·laboració entre totes

dues entitats.

14-02-2022

Reedició del conveni amb Repsol

El president de la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes,

Esteve Giralt, i el responsable de

Comunicació i de Relacions Externes de

Repsol a Tarragona, Josep Bertran,

van presentar la tretzena edició del

cicle de conferències Experiència de

periodista. En aquesta ocasió hi van

participar Toni Orensanz, Anna

Punsí, Sandra Balsells i Manel Alías.

14-02-2022

Presentada l'Experiència de Periodista

El periodista, guionista i escriptor del

Priorat Toni Orensanz va inaugurar la

tretzena edició del cicle de conferències

Experiència de Periodista, que va tenir

lloc a l'Antiga Audiència de Tarragona.

Orensanz va reflexionar sobre la

professió i va presentar el seu últim

llibre, Com vas perdre el braç,

Balchowsky? (Columna Edicions, 2021).

21-02-2022

Toni Orensanz va inaugurar l'Experiència de Periodista
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LC



28-02-2022

La periodista Anna Punsí va participar

en la segona conferència del cicle

Experiència de Periodista.

Punsí, directora de continguts de la

productora del programa d'èxit Crims,

va fer repàs a la seva trajectòria,

especialitzada en el periodisme de

successos. 

Anna Punsí a l'Experiència de Periodista

El director adjunt de La Vanguardia,

Enric Sierra, va ser el convidat del

Club Mèdia, un fòrum de diàleg off the

record organitzat per la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes i

El Círcol de Reus amb l'objectiu de

promoure el diàleg entre periodistes i

personatges d'interès. Hi van assistir

una vintena de periodistes.

03-03-2022

Enric Sierra és convidat al Club Mèdia

El professor Adrián Caballero va

impartir el curs de tres hores "Com fer

una nota de premsa i tenir presència en

els mitjans", en què els alumnes van

descobrir  eines i tips per redactar un

comunicat i fer que aquest sigui atractiu

pels mass media. Hi van assistir cinc

alumnes.

09-03-2022

Curs: Com fer una nota de premsa

LC
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14-03-2022

Sandra Balsells va portar a l'Antiga

Audiència la seva extensa trajectòria

com a fotoperiodista, testimoni de

moments clau de la nostra història, com

la Guerra dels Balcans. Va ser la tercera

de les conferències programades en el

marc del cicle Experiència de

Periodista.

Sandra Balsells a l'Experiència de Periodista

Manel Alias va posar el punt i final a l'Experiència de Periodista

El periodista de Televisió de Catalunya 

 Manel Alias, durant anys corresponsal

de TV3 i Catalunya Ràdio a Rússia,  va

deixar per uns dies la primera línia de la

cobertura informativa de la Guerra

d'Ucraïna per clausurar la tretzena

edició del cicle Experiència de

Periodista. 

23-03-2022

Renovat l'acord comercial amb PortAventura

La Demarcació de Tarragona del

Col·legi de Periodistes va renovar

l’acord comercial amb PortAventura

World, pel qual els membres del nostre

col·lectiu gaudeixen  d’un 35% de

descompte sobre l’entrada d’un dia a

PortAventura Park. Presentant el carnet

col·legial a taquilla, es poden comprar

fins a quatre entrades amb descompte. 

04-04-2022

DAVID OLIETE

LC



El periodista Esteve Giralt va ser

nomenat president de la Junta de

Tarragona del Col·legi de Periodistes de

Catalunya. Giralt encapçalava la

candidatura “Som periodisme”, que es

va constituir oficialment el 5 d'abril, i

dirigirà la institució els propers quatre

anys.

Esteve Giralt, president de la Demarcació de Tarragona del CPC

05-04-2022

Marta Bonillo (vicepresidenta), David

Oliete (secretari), Ricard Buigues

(tresorer) i Cristina Mallo i Arnau

Martínez (vocals) completen la junta que

encapçala Giralt.

LC



El cineasta i escriptor David Trueba va

participar a la taula rodona que la

Diputació de Tarragona i la Demarcació

de Tarragona del Col·legi van organitzar

en el marc del Cicle Mirades de

l’Auditori Diputació. Va comptar també

amb la participació de Pep Prieto,

Josep Maria Bunyol i Laia Quílez.

Esteve Giralt va fer de moderador.

07-04-2022

La Demarcació de Tarragona del

Col·legi de Periodistes i Europe Direct

van organitzar un esmorzar off the

record amb la cap de premsa de la

representació de la Comissió Europea a

Barcelona, Carlota Martí-Niubó. Hi

van assistir periodistes de mitjans.

La Comissió Europea recala a la nostra seu

26-04-2022

La Sala Fortuny del Centre de Lectura

de Reus va acollir l’acte de lliurament

dels Premis fotogràfics sobre imatges de

la pandèmia, organitzats per la

Fundació Reddis, en col·laboració amb

FotoArtReus i la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes.

Les 36 fotos finalistes van conformar de

l’exposició “Imatges de la pandèmia”.

Les fotografies de la pandèmia s'exposen a Reus

05-05-2022

Trueba participa en una taula rodona sobre periodisme i cinema

CEDIDA

LC

LC



La Demarcació de Tarragona va donar

suport al Premi de Periodisme Jove Joan

Marc Salvat. El col·legiat Jan

Magarolas va ser guardonat amb el

primer premi, amb una dotació de 900

euros, per una sèrie de treballs

publicats al Fet a Tarragona i a NW, la

revista de Reus. 

27-05-2022

Premi de Periodisme Camp de

Tarragona

 

8.000 euros

Premi de Periodisme Turístic

 

6.000 euros i 

treball remunerat

Premi de Periodisme Local

 

3.000 euros

 

 

Premi de Fotoperiodisme

 

3.000 euros

16-05-2022

L’Ajuntament de Torredembarra, la

Demarcació de Tarragona del Col·legi

de Periodistes i Repsol, amb la

col·laboració del Port de Tarragona, van

presentar en roda de premsa la XXXV

edició del Premi de Periodisme Mañé i

Flaquer, que amb una aportació de

20.000 euros és un dels guardons de

periodisme millor dotats del país.

 4 CATEGORIES NOVETAT

La principal novetat

d'aquesta edició ha

estat la incorporació

d'un segon jurat per

valorar la categoria de

Fotoperiodisme

Convocat el XXXV Premi de Periodisme Mañé i Flaquer

 

Suport del Col·legi al Premi de Periodisme Jove Joan Marc Salvat 

CEDIDA

REPSOL



30-06-2022

El Teatret del Serrallo va acollir la XXX Festa

de les Petxines de la Informació, organitzada

per la Demarcació de Tarragona del Col·legi

de Periodistes de Catalunya. Durant la gala,

es va lliurar la Petxina Oberta, que reconeix la

font informativa que ha atès amb rigor,

diligència i efectivitat els requeriments dels

periodistes; la Petxina Tancada, que vol ser un

toc d’atenció a aquella font informativa que,

pel seu hermetisme i poca accessibilitat, ha

dificultat la feina dels mitjans de comunicació;

i la Petxina Km. 0, amb l’objectiu de distingir

el producte periodístic de proximitat i amb

vocació de servei al territori.

Lliurades les Petxines de la Informació 2022

Fàtima Llambrich, Petxina Daurada

Al marge de les votacions i per decisió de la

junta de govern, s’ha distingit amb la Petxina

Daurada la Fàtima Llambrich (L’Ametlla de

Mar, 1980), periodista amb quasi 20 anys de

trajectòria a Televisió de Catalunya que està

especialitzada en informació policial i judicial.

És autora del llibre Sense cadàver (Ara

Llibres, 2016), sobre l’homicida condemnat

Ramón Laso, i l’any 2018 va obtenir el Premi

Justícia a la trajectòria professional, que

atorga la Generalitat de Catalunya.

Petxina Oberta: Creu Roja

Petxina Tancada: Delegació del

Govern de la Generalitat a

Tarragona 

Petxina Km. 0: Tarragona

Ràdio

 

DAVID OLIETE

DAVID OLIETE



El Tinglado número 2 del Moll de Costa del

Port de Tarragona va acollir entre l’1 de juliol

i el 21 d’agost l’exposició “Premi de

Fotoperiodisme Camp de Tarragona”. La

mostra va aplegar les 40 fotografies

presentades per un total de 13 fotoperiodistes

a la segona convocatòria de la categoria

Fotoperiodisme Camp de Tarragona de la

XXXIV edició (2021) del Premi de Periodisme

Mañé i Flaquer, organitzat per l’Ajuntament

01-07-2022

El Tinglado acull l'exposició de Fotoperiodisme

 

de Torredembarra i la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes de

Catalunya, amb el patrocini de Repsol i la

col·laboració del Port de Tarragona. La imatge

guanyadora d’aquesta segona edició va ser

“L’incendi que s’acosta”, de Xavi Jurio, i les

finalistes “Segona Onada”, de Carles

Esporrín, i “Trapezi”, de Tjerk van der

Meulen.

"L'incendi que s'acosta",

de Xavi Jurio, va ser la

fotografia guanyadora

en la categoria de

Fotoperiodisme

LC

XAVI JURIO



07-07-2022

Una desena de joves col·legiats es van

reunir a la nostra seu per posar en comú

la seva visió del Col·legi i recollir

propostes dels que, en un futur no gaire

llunyà, hauran de portar les regnes de la

institució. Arnau Martínez, membre de

la junta, va ser el responsable d'aixecar

acta de la trobada.

Els joves col·legiats es reuneixen a la seu

 

La Demarcació de Tarragona del

Col·legi de Periodistes i Repsol van

organitzar una sessió de formació per a

periodistes sobre la iniciativa Zero

Pellet Loss i el futur del Complex

Industrial, que va reunir una vintena de

professionals de la comunicació.

07-09-2022

Sessió formativa sobre els pèl·lets

La Sala Fortuny del Centre de Lectura

de Reus va acollir fins al 15 d’octubre

de 2022 l’exposició “Premi de

Fotoperiodisme Camp de Tarragona”,

amb les 40 fotografies presentades a la

segona convocatòria de la categoria

Fotoperiodisme Camp de Tarragona.

13-09-2022

El Centre de Lectura acull l'exposició de Fotoperiodisme 

LC

REPSOL
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19-10-2022

La Delegació del Govern a Tarragona, la

Direcció General de Protecció Civil i la

Demarcació de Tarragona del Col·legi

de Periodistes van organitzar una sessió

informativa sobre el Plaseqta i el

simulacre que va tenir lloc el dia 2 de

novembre. Hi van assistir una trentena

de periodistes de mitjans i gabinets de

comunicació.

La Sala Lluís d’Icart del Castell de

Torredembarra va acollir fins al 10 de

novembre l’exposició “Premi de

Fotoperiodisme Camp de Tarragona”,

que recull les 40 fotografies

presentades a la segona convocatòria de

la categoria Fotoperiodisme Camp de

Tarragona.

24-10-2022

L’Oficina del Parlament Europeu a

Barcelona va presentar a la nostra seu

la nova “Guia per a periodistes 2022-

2024”. L'acte va estar obert a mitjans de

comunicació i periodistes en general. Hi

van assistir una desena de persones.

21-11-2022

Sessió per a periodistes sobre el Plaseqta

 

L'exposició de Fotoperiodisme arriba a Torredembarra

Presentada la Guia per a periodistes

LC

ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cb1b5b45-5350-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-ca/format-PDF/source-272950307


25-11-2022

El Pati del Castell de Torredembarra va acollir

l’acte de lliurament del XXXV Premi de

Periodisme Mañé i Flaquer, que organitza

l’Ajuntament de Torredembarra, a través de la

Regidoria de Cultura, i la Demarcació de

Tarragona del Col·legi de Periodistes de

Catalunya, amb Repsol com a patrocinador

principal i la col·laboració del Port de

Tarragona.

Eloi Isern va ser de nou l’encarregat de

presentar la gala de lliurament dels guardons

en aquesta trenta-cinquena convocatòria, a la

qual optaven un total de 150 treballs. En

aquesta ocasió, l’actor tarragoní va donar vida 

Lliurat el XXXV Premi de Periodisme Mañé i Flaquer

 

el poeta i escriptor Joan Maragall, que va ser 

secretari de Joan Mañé i Flaquer i amb qui,

més d’un segle després, va poder intercanviar

algunes impressions gràcies a una complexa

connexió televisiva amb el més enllà.

L’acte, que va comptar amb el guió i la

direcció de l’escriptor prioratí Toni

Orensanz, es va poder seguir en directe per

Ona La Torre, emissora municipal de

Torredembarra, i TAC12, la televisió pública

del Camp de Tarragona, que també se n’ha

encarregat de la producció. La Diputació de

Tarragona va donar suport a la gala. El Premi

reparteix 20.000 euros en quatre categories.

GUANYADORS:

Periodisme Camp de Tarragona:

“El tardofranquisme (1970-1975). Capítol 1 de

la sèrie Reus 1970-2020: La transformació

d’una ciutat”, (Guillem Latorre, Josep Maria

Martí), emès a Canal Reus.

Periodisme Local:

“Quan mossèn Àngel va guiar set joves

cambrilencs al cim de l’Aneto”, de Lluís

Rovira i Barenys, publicat a la Revista

Cambrils. 

Periodisme Turístic:

L’article «Tijuana, el no lugar», de

Santiago Tejedor, publicat al mitjà digital

Coolt.

“Desnonament”, del fotoperiodista d’El País

Josep Lluís Sellart.

Fotoperiodisme:

ANNA F. / AJ. TORREDEMBARRA

https://www.canalreustv.cat/programes/reus-1970-2020-la-transformacio-duna-ciutat
https://www.canalreustv.cat/programes/reus-1970-2020-la-transformacio-duna-ciutat
https://www.canalreustv.cat/programes/reus-1970-2020-la-transformacio-duna-ciutat
https://www.canalreustv.cat/programes/reus-1970-2020-la-transformacio-duna-ciutat
https://www.canalreustv.cat/programes/reus-1970-2020-la-transformacio-duna-ciutat


28-11-2022

La Demarcació de Tarragona del

Col·legi de Periodistes i la Sala Trono

van arribar a un acord en virtut del qual

els col·legiats i col·legiades de tot

Catalunya disposen d’una entrada

gratuïta i una segona a meitat de preu

per assistir a tots els espectacles de la

sala.

La Sala Trono et convida al teatre

 

El Campus Catalunya de la Universitat

Rovira i Virgili (URV) va acollir la

cinquena sessió de les jornades

dedicades a “Els reptes ètics del

periodisme”, sota el títol “La bretxa de

gènere: La igualtat pendent, un dret

lluny de la realitat”, organitzada pel 

Consell de la Informació de Catalunya i

el Col·legi de Periodistes.

29-11-2022

Jornada sobre la bretxa de gènere en el periodisme

Després de dos anys sense brindis

nadalenc a causa de la pandèmia, ens

vam retrobar per repassar l'actualitat

del Col·legi, presentar la memòria

d'actes anuals i fer xin-xin amb els

companys i companyes tot desitjant-nos

un Bon Nadal i un 2023 carregat de

bones notícies.

13-12-2022

Trobada de Nadal

LC




