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Benvolguts col·legiats i col·legiades,
El 2015 ha estat un any d’aposta pel periodisme. Tant la Junta de Govern com els treballadors del Col·legi de
Periodistes de Catalunya hem esmerçat tots els nostres esforços en l’objectiu de facilitar la pràctica de l’ofici.
I especialment atenent les necessitats dels col·lectius més febles de la nostra professió, aquells que tenen
més dificultats per exercir-lo; els joves acabats de llicenciar que no troben la manera d’accedir al món laboral,
els sèniors que han perdut la seva feina i han d’adaptar-se a les noves formes de practicar l’ofici, o els que
decideixen impulsar nous projectes periodístics.
Per això hem cercat tots els recursos possibles i algun d’ells ha fructificat i ens han permès impulsar el
programa “Consolida’t”, amb què hem pogut incentivar i ajudar els periodistes autònoms i freelance a desenvolupar el seu negoci o projecte empresarial amb un pla de formació i assessorament individualitzat i gratuït.
També per aquest col·lectiu, cada vegada més nombrós, hem posat a l’abast un espai de coworking que els
permet aprofitar les instal·lacions del Col·legi per treballar i fer noves relacions professionals.
Pensant en els més joves, també hem engegat el setmanari digital Report.Cat, una plataforma centrada en el
periodisme i la comunicació que permet fer pràctiques als periodistes més novells i els facilita un aparador
des d’on donar-se a conèixer. Tot plegat sense oblidar la qualitat de l’oferta formativa o els nombrosos serveis
gratuïts d’assessoria de què disposeu totes les persones col·legiades en matèria laboral, fiscal, jurídica o
tecnològica. Sempre amb la voluntat dels qui estem al capdavant d’escoltar, amb molta atenció, les vostres
necessitats.
Una d’aquestes va ser la que ens va impulsar aquest 2015 a oferir una nova oportunitat per incorporar-se al
Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’han aprofitat més de dos-cents professionals que ara fan encara més
gran la “Casa dels Periodistes”.
Però a part d’escoltar, també ens agrada que ens escoltin com a col·lectiu. Per això hem aixecat la veu, una
vegada més i tantes com calgui, en la lluita contra els blocs electorals, aquesta anomalia que només patim a
casa nostra, i especialment aquest any en què hi ha hagut tres convocatòries electorals. O reclamant uns mitjans de comunicació, públics i privats, forts, que preservin la independència dels professionals i les condicions
que tenen per dur a terme la seva feina, com a garantia d’una democràcia de qualitat.
Aquesta memòria que teniu a les mans, doncs, és només un resum de totes les actuacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya i que l’actual Junta de Govern vol compartir amb total transparència amb tots vosaltres.
Una feina de la qual podem estar satisfets i que ens esperona a continuar treballant intensament en aquesta
línia de cara al futur. I com sempre, al vostre costat.
Neus Bonet i Bagant
Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya
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EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA ÉS UNA ORGANITZACIÓ PROFESSIONAL CREADA L’ANY
1985 MITJANÇANT UNA LLEI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, PER A LA REGULACIÓ I DEFENSA DELS
PROFESSIONALS DEL PERIODISME.
Els seus objectius principals són:
»» Conèixer i millorar les condicions de treball dels periodistes.
»» Defensar el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, independent, contrastada i ètica.
»» Oferir serveis professionals, de valor als seus col·legiats i col·legiades, adaptats a les necessitats de
cada moment, com són actualment el Centre de Formació, la Borsa de Treball o els seus diversos
assessoraments (professional, tecnològic o fiscal).

APOSTANT PER FER MÉS PERIODISME
Durant aquest 2015, la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha treballat amb l’objectiu de
facilitar al màxim l’ofici del periodisme als seus col·legiats i col·legiades. I especialment, als que tenen majors
dificultats. Per aquesta raó, bona part de les iniciatives engegades aquest any han tingut en el seu punt de mira
els col·lectius més febles de la nostra professió.

REPORT.CAT
Un d’ells és el col·lectiu de joves que finalitzen la seva vida acadèmica i universitària, però es troben amb
serioses dificultats d’accedir al món laboral. Pensant en ells, s’ha posat en marxa el Report.cat, una plataforma digital, en format setmanari, que analitza temes que ens són propis com el periodisme i la comunicació.
D’aquesta manera el Col·legi s’incorpora en aquest nínxol de publicacions, alhora que dóna l’oportunitat als
acabats de graduar de fer pràctiques i visibilitzar les seves feines mentre es construeixen la seva imatge de
marca. Aquesta plataforma substitueix wikidiari.info amb una plataforma molt més àgil i amb millor usabilitat
adaptada als nous formats digitals. Els col·laboradors de la plataforma, a més, són candidats a rebre les
beques Ferrer Eguizábal, que gestiona el Col·legi. Se’n beneficien els millors treballs publicats cada mes.

CONSOLIDA’T
Un altre col·lectiu al qual se li està prestant especial atenció és el dels autònoms i “freelance”. El Col·legi
ajuda els periodistes autònoms a desenvolupar el seu negoci o projecte empresarial amb un pla de formació
i d’assessorament individualitzat gratuït. Gràcies a una subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya, el 2015 es va realitzar la primera edició del programa Consolida’t. Una iniciativa
de suport en formació i assessorament entre els col·legiats autònoms. El programa es basa en sessions individuals i col·lectives durant 10 mesos, on els col·legiats reben formació en gestió empresarial orientada al periodisme entre altres matèries i un assessorament personalitzat, amb l’objectiu d’enfortir, millorar i consolidar
el seu negoci o d’adaptar-lo amb l’elaboració d’un pla d’acció. Les places són limitades i només es necessita
per participar ser treballador/a autònom/a, estar donat d’alta al règim d’autònoms, integrat en una societat
civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una
facturació inferior a 500.000 €). També tots aquells col·legiats/des que, tot i haver cessat la seva activitat com
a treballador/a autònom/a, volen dur a terme un nou projecte.

COWORKING
Una altra de les demandes que sovint han fet arribar els col·legiats/des a la Junta de Govern, és la necessitat
de proporcionar espais de coworking. Amb aquesta intenció durant el 2015 es va habilitar l’aula 2 com a
centre per desenvolupar aquesta tasca. L’objectiu és doble. Per una banda, facilitar un espai als periodistes
col·legiats/des, especialment els freelance, perquè treballin fora de casa seva o del bar més proper i disposin
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d’un lloc habilitat amb wifi per fer les seves entrevistes o reunions amb potencials clients. I en segon lloc, no
deixa de ser un espai on trobar-se amb altres companys/es que estan en una situació semblant i intercanviar
experiències, serveis, o fins i tot col·laborar en futurs projectes de manera conjunta.

NOVA OPORTUNITAT PER INCORPORAR-SE AL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
Aquest any 2015 també passarà a la història del Col·legi de Periodistes com l’any en què tots aquells professionals que han acreditat que el periodisme ha estat la seva principal ocupació en els darrers cinc anys, han
pogut demanar el seu ingrés al Col·legi de Periodistes de Catalunya. El termini de sol·licituds ha estat vigent
fins al 31 de desembre del 2015. Aquesta ha estat una reivindicació històrica de molts professionals en actiu
als mitjans de comunicació, com els fotoperiodistes, que no han tingut l’oportunitat d’utilitzar els serveis que
posa a l’abast el Col·legi de Periodistes de Catalunya, tot i que exerceixen la professió. La valoració que en
fa el Col·legi de Periodistes de Catalunya és força positiva, ja que hi ha hagut una gran demanda com es pot
comprovar en la secció 3.

FORA BLOCS ELECTORALS
El Col·legi de Periodistes de Catalunya fa més d’una dècada que lluita contra aquesta anomalia europea que
imposa la manera de treballar dels periodistes durant les campanyes electorals. A més, aquest 2015 ha estat
força prolífic amb convocatòries electorals (municipals, autonòmiques i generals), la qual cosa ha multiplicat
i reforçat encara més les iniciatives impulsades pel Grup de Treball de Mitjans Públics. Tot i que trobareu
informació més detallada a la secció 4.5, aquest any s’han aconseguit fites molt importants: hem portat els
blocs fins a les màximes instàncies europees i hem fet evident davant de la ciutadania la conculcació del seu
dret a una informació sense ingerències com destaca l’article desè del Conveni Europeu dels Drets Humans.
La campanya de micromecenatge a Verkami per portar els blocs al Tribunal Europeu dels Drets Humans va
obtenir un ampli suport, així com la queixa davant del Consell d’Europa, gràcies a la Federació Europea de
Periodistes (FEP). Diversos col·lectius i entitats s’han sumat aquest 2015 a la denúncia en contra dels blocs,
com ara una vintena de professors de Periodisme i Comunicació, que han signat l’anomenat Manifest dels
Acadèmics contra els blocs.

NOU FORMAT PER LES EXPOSICIONS
El Centre de Documentació Montserrat Roig ha incorporat aquest 2015 l’exposició virtual, un nou sistema per
donar visibilitat a la informació en un format força atractiu i pràctic per a la seva consulta. La primera exposició
s’ha fet coincidint amb el 76è aniversari del naixement del periodista Josep Maria Huertas Clavería i amb els
40 anys de la publicació de l’article Vida eròtica subterrània, que va donar lloc a l’anomenat “Cas Huertas”.
Cap de turc, bandera de llibertat: Josep Maria Huertas ha estat el títol de l’exposició virtual que va coincidir
amb la presentació del Repositori Digital del Col·legi. Un sistema que s’ha implementat a partir del programari lliure Omeka i que constitueix una eina que permet accedir obertament i a text complet a la informació i
el coneixement generats tant pel Col·legi de Periodistes com pel Consell de la Informació de Catalunya. Així,
s’aconsegueix dotar de més transparència a l’organització i també traspassar a formats digitals el conjunt de
la documentació generada al llarg dels anys pel Col·legi.

El projecte Consolida’t ha estat una de les noves apostes de 2015. Foto: Ignasi Renom
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02 de Febrer

Març 2015

22 d’Abril

Els crims a la televisió. El Col·legi de Periodistes
col·labora amb la trobada de Novel·la Negra a
Barcelona.

04 de Març

Manel Fontdevila mostra la cara més irreverent a
l’exposició d’acudits El llapis més esmolat.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca
places gratuïtes per al programa subvencionat
d’ajuda als periodistes autònoms.

03 de Febrer

Vine a treballar a la Casa dels Periodistes, a
l’espai de Coworking. Nova iniciativa del Col·legi
per posar a disposició un lloc de treball sobretot
pels freelance.

Comença la sisena edició de La Premsa a
les Escoles.

11 de Març

13 de Gener

04 de Febrer

Les tres últimes diades resumides en trenta
imatges. Exposició de fotoperiodisme de Nofre
Pasqual i Sergi Farrés Il·lusió. Convicció.
Llibertat? a la seu centra del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

Taula rodona Ser o no ser Charlie: un abans
i un després per al dret a la informació?

Gener 2015
7 de Gener

17 de Març
04 de Febrer

El Ciervo entrega la 39a edició del Premi
Enrique Ferran.

13 de Gener

Nova edició de L’Alcalde respon, amb Xavier
Trias.
15 de Gener

05 de Febrer

Trobades periodístiques amb Eurodiputats.
El Col·legi de Periodistes col·labora amb l’Oficina
del Parlament Europeu a Barcelona.

VII Premi per a la Diversitat en l’Audiovisual.
06 de Febrer
16 de Gener

Comença el programa Consolida’t.

Interpretar els mitjans amb sentit crític.
Xerrada del periodista i exdegà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Salvador Alsius.

06 de Febrer

21 de Gener

Jornada de debat organitzada pel Col·legi de
Periodistes i el de Metges. Secret professional.
Drets i deures de metges i periodistes.

L’Assemblea aprova el pressupost del 2015
del Col·legi de Periodistes.

12 de Febrer

21 de Gener

Acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya amb
motiu del Dia Mundial de la Ràdio 2015.

Cloenda de la commemoració del
50è aniversari de les declaracions de l’abat
Escarré a Le Monde.

Febrer 2015

Andreu Missé, guanyador de la XI edició del
Premi Internacional de Periodisme Manuel
Vázquez Montalbán.

Alumnes de la Universitat de Lleida visiten
la seu del Col·legi de Periodistes.

22 d’Abril

Les amenaces a la llibertat d’expressió i
al dret a la informació. Xerrada al Col·legi de
Periodistes organitzada per la Xarxa Ciutadana
pel Dret a la Informació i la Comunicació.
28 d’Abril

Quines polítiques d’igualtat es presenten a
Barcelona, col·loqui de l’Associació de Dones
Periodistes de Catalunya al Col·legi de Periodistes.

Maig 2015
23 de Març

5 de Maig

El Col·legi de Periodistes participa a
Més periodisme.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya visita el
Centre de Gestió Aeroportuària de l’Aeroport
de Barcelona.

Abril 2015
8 d’Abril

5 de Maig

Converses Tech: El periodisme en l’era
de Twitter. Apunts per repensar l’ofici,
amb Albert Sáez.

Èxit de participació en el Primer Simposi Sobre
la Llibertat de Premsa organitzat pel Col·legi
de Periodistes a Lleida.

10 d’Abril

11 de Maig

El Col·legi de Periodistes de Catalunya
presenta noves accions contra els blocs
electorals.

II Jornada de la Càtedra Medellín-Barcelona
Medellín i el procés de pau a Colòmbia
13 de Maig

Debat amb motiu del Centenari del Genocidi
Armeni.

Nick Malkoutzis, editor adjunt de l’edició en
anglès del diari grec Kathimerini, guanya el Premi
Ernest Udina a la Trajectòria Europeista

El Col·legi de Periodistes impulsa les
Recomanacions sobre el tractament de
la prostitució als mitjans de comunicació.

13 d’Abril

14 de Maig

Taller d’Informació Ambiental per
a periodistes.

L’Anuari Mèdia Cat es presenta al Col·legi
de Periodistes.

25 de Febrer

20 d’ Abril

19 de Maig

Nova xerrada del CIC: Els ulls de l’èbola.
Amb Carlos Pérez de Rozas.

Com envellir bé. El Col·legi de Periodistes
organitza amb altres col·legis un cicle de
conferències i col·loquis sobre la jubilació.

III Cicle Formatiu: Periodisme i comunicació
davant els conflictes socials propers.

11 d’Abril

13 de Febrer

02 de Febrer

Violència masclista 2.0, xerrada per tractar el
rol dels mitjans de comunicació i l’impacte de les
recomanacions sobre el tractament de la Violència
Masclista als mitjans de comunicació.

31 de Maig
02 de Febrer

20 d’Abril

L’Alternativa TV, neix un nou espai audiovisual
a la xarxa.

L’Arxiu Nacional de Catalunya reconeix la
col·laboració del Col·legi de Periodistes.
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El Catàleg en línia del Col·legi ja incorpora els
fons de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de
Tortosa.
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Juny 2015

10 de Juliol

16 d’Octubre

Desembre 2015

5 de Juny

Lliurament de les Petxines de la Informació 2015.

Presentada la X edició del Concurs Periodístic
Josep Pernau.

3 de Desembre

El patrimoni audiovisual de Catalunya,
en perill. L’Observatori Permanent d’Arxius i
Televisions Locals (OPATL) de Catalunya i Andorra
fan una declaració alertant d’aquesta situació.

22 d’Octubre

Conveni de col·laboració entre el Col·legi de
Periodistes i la Universitat de Vic-Universitat
Central de Catalunya.

Un grup de col·legiats assisteixen a l’última sessió
de control del Congrés dels Diputats.

10 de Desembre

22 de Juliol

VIII trobada de la Comissió Nacional contra la
Violència de Gènere

9 de Juny

Agost 2015

Master Class Dues revolucions en el periodisme
nord-americà, amb Robert Boyton.

6 d’Agost

27 d’Octubre

Enquesta sobre l’estat d’ànim dels periodistes.
Presentació del Report.Cat

Presentació del Report.cat, la plataforma digital
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

11 de Juny

Es constitueix la comissió d’Homenatge
a Montserrat Roig.

No fer blocs electorals és possible! Acte amb
motiu de Dia dels Drets Humans de les Nacions
Unides i en defensa de la llibertat d’expressió.
15 de Desembre

Master Class: La gamificació del periodisme.
Els beneficis i problemes d’utilitzar
mecàniques de jocs per fer notícies.
Amb Raül Ferrer.

7 d’Agost

29 d’Octubre

Segona edició del premi periodístic ATLL
de l’Aigua.

Lliurament dels VII Premis Gabinets de
Comunicació, a Igualada.

Es lliura el 3r premi Josep Maria Planes
amb l’objectiu d’esdevenir el Pulitzer català
del periodisme d’investigació.

28 d’Agost

Novembre 2015

III Cicle Formatiu: Periodisme i comunicació
davant els conflictes socials propers.

4 de Novembre

15 de Desembre

Visita el Museu Pau Casals.

19 de Juny

Setembre 2015

5 de Novembre

Convocatòria de places al programa
Consolida’t d’ajuda a periodistes autònoms
per l’edició 2016.

Visita al Museu del Disseny amb la seva
directora, Pilar Vélez.

4 de Setembre

El Col·legi de Periodistes de Catalunya participa
en la segona edició del Dia de la Premsa
Comarcal.

12 de Juny

29 de Juny

El Síndic proposa als mitjans de comunicació
de titularitat pública que superin els blocs
electorals.

Suport al Col·legiat Ali Lmrabet, en vaga de fam.

6 de Novembre
18 de Setembre

29 de Juny

Curs d’estiu Comunicació i periodisme
intercultural.

Informe Anual de la Professió Periodística
2015.

Esmorzar amb Nick Malkoutzis, periodista grec i
Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista.

Juliol 2015
1 de Juliol

Convocats els VII Premis Gabinets de
Comunicació.
2 de Juliol

El Col·legi de Periodistes participa en les
jornades d’ATIC sobre Formació i Treball
en Comunicació.
6 de Juliol

Conferència amb autors del FotoPres.
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Es crea el Premi Margarita Rivière al rigor i
amb visió de gènere.

La Xarxa Europea de Dones impulsa la creació
del Servei d’Assessorament Periodístic (SAP),
i s’adreçarà a la borsa de treball del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
20 de Desembre

14 de Novembre
18 de Setembre

30 de Juny

Visita l’exposició El triomf del color. De Van Gogh
a Matisse.

15 de Desembre

Milagros Pérez Oliva guanyadora de la primera
edició del Premi Margarita Rivière.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya renova
l’acord de col·laboració amb el Parlament
Europeu.

24 de Novembre

Octubre 2015
Roger Jiménez, guardonat amb el premi
Periodisme Càtedra Manu Leguineche.

L’Oficina del Parlament Europeu de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes de Catalunya organitzen
un debat sobre la llibertat d’expressió i el
ciberactivisme.

6 d’Octubre

24 de Novembre

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Unió
Empresarial de l’Anoia signen un acord per
impulsar la comunicació empresarial.

Cap de turc, bandera de llibertat: Josep Maria
Huertas, primera exposició virtual del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

8 d’Octubre

26 de Novembre

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, seu dels
premis del setè Memorial Francesc Candel.

El programa Espai Terra de TV3 guanya el Premi
Periodístic de l’Aigua ATLL 2015.

1 d’Octubre
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2.1
Demarcació de Girona
VIDA COL·LEGIAL

Assemblea General Ordinària
L’Assemblea General anual de la Demarcació de Girona es va celebrar el 22 d’abril de 2014, amb l’assistència
d’una desena de col·legiats. La reunió va servir per parlar dels projectes de futur més immediats de la Junta
de la Demarcació de Girona. Els col·legiats assistents també van dir la seva i van exposar diferents idees i
suggeriments.

Premis Carles Rahola de Comunicació Local
Els Premis Carles Rahola de Comunicació Local van tenir lloc el 26 de febrer a l’Auditori Palau de Congressos
de Girona. La sisena edició va comptar amb 83 treballs de 68 autors.
La sèrie de fotografies Pujol, caçat, de Pere Duran, publicada a El País, va aconseguir el Premi Carles Rahola
en la categoria de millor fotografia publicada. La sèrie de reportatges The secret life of Figueres, de Josep M.
Dacosta i Joan Manel Soldevilla, publicats a El Setmanari de l’Alt Empordà, va guanyar en la categoria al
millor treball en premsa escrita. El Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio se’l va endur la secció cultural
La Carpeta feta per Ràdio Girona – Cadena SER. El reportatge emès a TV3 La Jonquera: 20 anys sense frontera
de Vicenç Asensio, va endur-se el Carles Rahola al millor treball en televisió. El premi a la millor informació
digital va ser per a la web www.microcatalunya.cat de Marc Serena i Edu Bayer. El jurat va premiar com
a millor projecte sobre comunicació el treball presentat per Samuel Colomer i Mercè Sibina Temporada alta:
l’èxit de l’efímer. En aquesta edició, el premi a millor comunicació institucional va quedar desert.

Setmana dels Rahola
La tercera Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes, amb la col·laboració de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona, per donar més visibilitat als Premis Carles Rahola de Comunicació Local, es va inaugurar el 19 de febrer amb la taula rodona
Processant el procés. El paper dels mitjans de comunicació en el debat sobiranista, que va comptar amb la
participació dels periodistes Jesús Badenes, Jordi Grau, Albert Requena, Jaume Serra i Oriol Mas.
La segona taula rodona va reunir Judith Argila, Miriam Diez, Meius Ferrer, Jaume Marín i Anna Punsí,
que van debatre sobre mitjans i xarxes socials a Del tweet al fet. La complexa (o no) relació entre periodisme
i xarxes socials. A més, es va programar una conferència amb Màrius Serra i es va emetre en directe des de
la Universitat el programa Girona Ara de FeM FM presentat per Eduard Cid.
Com a novetat, es va presentar la creació de la beca Premis Carles Rahola, amb una dotació total de 3.000
euros -que aporta en la seva integritat l’Ajuntament de Girona- i que tindrà dues modalitats: professional i per
a estudiants universitaris.

Mosques de la Informació
El regidor de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas i la responsable de premsa del Patronat de Turisme Costa
Brava-Girona, Verònica Mas, van rebre el 22 d’octubre les Mosques Borda i Grossa, respectivament. Amb
aquests guardons els periodistes gironins premien aquells que més els han facilitat la feina (la Grossa) i “castiguen” els qui els l’han entorpida (la Borda). En la cerimònia, celebrada a la Biblioteca Carles Rahola de Girona,
també es va lliurar la Mosca de Sant Narcís a l’Spar CityLift Girona, l’equip campió de la Lliga Femenina
espanyola de bàsquet en la temporada 2014-15. La Mosca del Col·legi, que reconeix trajectòries professionals dins el món periodístic, va ser doble: es va lliurar a la revista Presència pels seus 50 anys; i també a la
periodista Natàlia Molero a títol pòstum, que va morir prematurament el juliol de 2015 a causa d’un càncer.
En aquesta edició, les escultures de les Mosques van ser obra de l’artista Sebi Subirós.
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Actuacions diverses
La Demarcació de Girona del Col·legi va continuar organitzant dinars i/o sopars Off the Record. Durant el
2015 els col·legiats van poder compartir taula i confidències amb Lluís Juncà, assessor d’Oriol Junqueras
al Parlament Europeu i cap de gabinet del líder d’ERC; el conseller Santi Vila i el president de la Diputació de
Girona, Pere Vila.
Entre altres activitats, la Demarcació de Girona va col·laborar en l’organització de la projecció del documental
Ciutat morta a la UdG i la posterior taula rodona amb els seus directors; també va participar en l’organització
de la sessió formativa Diversitat religiosa a Catalunya i mitjans de comunicació, promoguda per la Direcció
General d’Afers Religiosos; i va organitzar, juntament amb la mateixa Direcció General de la Generalitat, una
taula rodona sobre la llibertat d’expressió que va comptar amb la participació del periodista Marc Marginedas,
del ninotaire Jaume Capdevila, Kap, i de l’expert en cultura, civilització i religió islàmiques Francesc Xavier
Marín. La vicepresidenta de la Junta de la Demarcació, Laura Fanals, va actuar com a moderadora.
Cal remarcar també les vuit xerrades que es van dur a terme en diversos centres educatius de les comarques
de Girona dins la campanya La Premsa a les Escoles i la sisena edició del Concurs de Nadales Periodístiques,
que va comptar amb la participació de vuit nenes d’entre 17 mesos i 10 anys. El dibuix guanyador, obra de
Júlia Torras, de 8 anys, va protagonitzar la nadala de la Demarcació de Girona. L’autora va poder escollir llibres
per valor de 50 euros a la Llibreria 22 de Girona, que, com sempre, cedeix part del premi.

ELS SERVEIS COL·LEGIALS
Exposicions
La crònica dels canvis. El periodisme a les comarques gironines (1976-2014)
L’exposició, comissariada per Enric Pujol i amb disseny de Marcel Dalmau, que es va inaugurar el 21 de
març de 2014 a la Casa de Cultura de Girona, va continuar la seva itinerància per les comarques de Girona.
Projectada i organitzada per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes –amb el suport de la Diputació
de Girona i de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona–, aquest projecte volia deixar constància de la
importància dels mitjans de comunicació i dels fets que han marcat època en cadascun dels períodes en què
es pot dividir el temps transcorregut entre el final de la dictadura franquista i l’actualitat. Alhora, volia també
reflectir quina ha estat l’evolució dels mitjans de comunicació que han recollit aquests fets. Després de veure’s
a Girona, la mostra va estar a La Jonquera, Figueres i Blanes (durant el 2014). I durant el 2015 es va poder
veure a Salt, Arbúcies, Sarrià de Ter i Puigcerdà.

Dones i ràdio
Entre març i abril es va poder visitar aquesta mostra sobre les primeres locutores de ràdio de Catalunya. L’exposició era un recull de 28 fotografies antigues i alguns textos per contextualitzar l’època que s’hi il·lustrava,
la de les pioneres de la radiodifusió als anys 20 i 30 del segle XX.

Marika Vila, veu de dona trencant estereotips
L’exposició, que es va poder veure el mes de maig, repassava de manera cronològica diversos treballs de l’autora, amb el trencament de tòpics com a presència constant. El discurs de la mostra versava al voltant dels espais femenins i de les seves veus en el món del còmic, sigui com a subjectes creadors o objectes representats.

Moments de les diferents activitats que ha portat a terme la Demarcació de Girona. Fotos: Jordi Ribot i Pere Duran
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Catorze mirades a dotze mesos. Fotografies presentades a la sisena edició dels Premis
Carles Rahola de Comunicació Local
Entre els mesos de juny i octubre, la Demarcació de Girona va acollir l’exposició Catorze mirades a dotze
mesos, una selecció de les 135 imatges que es van presentar als Premis Carles Rahola de Comunicació Local.
La mostra, organitzada per la Demarcació i la Diputació de Girona, estava integrada per una trentena de fotografies que recordaven alguns dels fets que van ser notícia entre la cinquena i la sisena edició dels guardons.

El llapis més esmolat
Els últims mesos de 2015, la seu de Girona va acollir aquesta exposició de Manel Fontdevila que permetia
descobrir el procés creatiu del ninotaire manresà i recollia vint-i-cinc dibuixos originals fets a mà al costat de
la vinyeta definitiva, totes publicades al periòdic digital ElDiario.es.

Cursos
Al llarg del 2015 s’han continuat programant a la seu de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya alguns
dels cursos oferts pel Centre de Formació i Desenvolupament, se’n van poder tirar endavant una desena.

Sopar de Periodistes
Una quarantena de periodistes van participar en la setena edició d’aquest sopar, que va tenir lloc a Can Vehí, a
Sarrià de Ter. El Col·legi va assumir una part del cost de l’àpat dels col·legiats assistents.

2.2
DEMARCACIÓ DE LLEIDA
VIDA COL·LEGIAL

Assemblea Anual
La Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes va recuperar al gener de 2015 la celebració anual de la
seva Assemblea. La Junta de la Demarcació, acompanyada de la Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, va celebrar aquesta trobada anual de la Demarcació a la Sala La Canonja de la Seu Vella.
L’acte va servir també per reconèixer la tasca dels col·legiats i col·legiades que han estat membres de la Junta
des de la creació de la Demarcació de Lleida, l’any 1988, fins a l’actualitat.

Dos minuts de silenci per Charlie Hebdo
El president de la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Rafa Gimena, va assistir a la
concentració silenciosa que va convocar la Paeria al mes de gener. Durant l’acte, encapçalat per l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros i els regidors de l’Ajuntament. Rafa Gimena va defensar la tasca necessària dels mitjans de
comunicació en referència a l’atemptat contra la publicació satírica francesa Charlie Hebdo, que va provocar
12 morts i diversos ferits.

Formació
La Demarcació de Lleida va programar diversos cursos durant el 2015, amb l’objectiu d’apropar als col·legiats lleidatans la possibilitat d’ampliar els seus coneixements en temes com la gestió de Xarxes Socials per a
Mitjans de Comunicació; iniciar-se al món del WordPress amb un segon curs pels més avançats, i la possibilitat
de millorar l’anglès amb la jornada Lunch&English.
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La Demarcació de Lleida visita la comissaria central dels Mossos

La Festa dels Periodistes de Lleida

Una vintena de periodistes van visitar la comissaria central dels Mossos d’Esquadra a Lleida en el marc de la
II Jornada d’Intercanvi entre el Cos dels Mossos d’Esquadra (CME) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. La
visita, que va durar tot el matí, va comptar amb la presència d’Anna Miranda, Directora Territorial d’Interior, i
del portaveu del CME de Catalunya, Xavier Porcuna,

El Castell de Gardeny va ser novament l’emplaçament que va acollir la Festa Anual del col·lectiu periodístic de
la Demarcació. La Festa va començar amb una visita guiada al Castell de Gardeny, de l’orde dels Templers,
i va continuar amb un sopar fred a peu dret que es va fer a l’església del Castell.

Dinars-tertúlia
La Demarcació de Lleida organitza periòdicament dinars-tertúlia amb periodistes o col·laboradors als mitjans
de comunicació. Durant el 2015 es va compartir sobretaula amb Francesc Serés, que presentava a Lleida el
seu últim llibre La pell de la frontera i Carles Solà, director del programa Tot un món de TV3, que va explicar
la seva experiència de com informar sobre la immigració.

Premis periodístics
La Demarcació de Lleida va celebrar durant el 2015 el VIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
a Lleida conjuntament amb la Paeria. Tolerància Zero. En contra de la violència de gènere, Sòcies de vida i Déu
també és nom de dona van ser els treballs guanyadors d’aquesta edició.
La Demarcació també forma part del jurat del Concurs Periodístic Josep Pernau, que el 2015 va arribar a la
seva novena edició, i que anima a alumnes d’ESO i Batxillerat a escriure articles d’opinió o cartes al director.

Conferència Anual de l’Alcalde de Lleida
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va organitzar per 17a vegada aquest acte on el paer en cap presenta les
propostes de futur per Lleida. El president de la Demarcació, Rafa Gimena, va aprofitar l’acte per recordar que
el Col·legi ha denunciat recentment i una vegada més l’intent dels partits polítics de perpetuar els anomenats
blocs electorals. L’alcalde, Àngel Ros, va exposar durant la seva intervenció els propòsits futurs per a la ciutat.

La Demarcació de Lleida signa un conveni amb la Universitat de Lleida (UdL)
El president de la Demarcació i el rector de la UdL van rubricar el conveni que té una durada de 3 anys renovables. El conveni preveu l’organització conjunta d’activitats de formació, recerca i intercanvi d’experiències en
àrees relacionades amb el periodisme i la comunicació.

Simposi sobre la Llibertat de Premsa
La Demarcació de Lleida va ser l’encarregada d’organitzar, el 4 de maig, el Simposi sobre Llibertat de
Premsa conjuntament amb la Facultat de Lletres de la UdL, el qual va comptar amb destacats professionals.
La inauguració del Simposi va anar a càrrec de Josep Martí, secretari de Comunicació del Govern de la
Generalitat de Catalunya; Joan Biscarri, vicerector de la UdL i Rafa Gimena, president de la Demarcació.

Esmorzars-tertúlia per les Eleccions Municipals

El president de la Demarcació participa em les jornades d’Atic sobre formació i treball en
comunicació
Les jornades, que es van celebrar a la Universitat de Navarra els dies 29 i 30 de juny, van congregar professionals, docents i investigadors de renom. Rafa Gimena, vicedegà de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya i president de la Demarcació de Lleida, va representar la institució en aquestes jornades
organitzades per la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación
(ATIC).

Un grup de col·legiats assisteixen a l’última sessió de control del Congrés de Diputats
Una desena de periodistes van viatjar a Madrid amb una agenda marcada per l’última sessió plenària de
control del govern al Congrés dels Diputats del dimecres 21 d’octubre. Els periodistes van poder assistir a
l’últim cara a cara a l’hemicicle entre el president del govern, Mariano Rajoy, i el líder de l’oposició, Pedro
Sánchez, abans de les eleccions del 20 de desembre. El dimarts 20 es van trobar amb tres diputats lleidatans
del Congrés: Conxita Tarruella (UDC), Tere Cunillera (PSOE) i José Ignacio Llorens (PP), que va tenir lloc a
la Llibreria Blanquerna.

Pròxima estació, Universitat de Lleida
El Campus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, el Campus de Ciències de la Salut, el Campus de
Cappont i el Rectorat va ser el recorregut que una desena de periodistes i col·legiats de la Demarcació de Lleida van visitar. La jornada, promoguda per la UdL i la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes, és una
iniciativa que impulsa el Consell Social de la Universitat de Lleida des de l’any 2013 i que té com a principal
objectiu donar a conèixer la Universitat al territori.

Visita nocturna a la Seu Vella
El director en funcions del Turó de la Seu Vella, Pep Tort, va guiar als col·legiats i col·legiades lleidatans pels
racons d’aquest emblemàtic monument que presideix el Turó de la Seu Vella de Lleida. La visita va tenir aires
de comiat, ja que Tort va deixar el càrrec de director del Turó després de 6 anys al capdavant.

Concurs Dibuix de Nadal
El Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida va celebrar una nova edició del IV Concurs Dibuix Il·lustració de
Nadal de la Demarcació. Sara Charles de 8 anys va rebre de la mà del president, Rafa Gimena, el premi. El
seu dibuix va ser l’escollit per il·lustrar la felicitació que la Demarcació de Lleida envia per Nadal.

La Demarcació de Lleida va programar 5 esmorzars-tertúlia amb totes les candidatures que optaven a encapçalar l’Ajuntament de Lleida en les Eleccions Municipals.

Els estudiants de la Universitat de Lleida visiten la Demarcació de Barcelona
Un grup d’estudiants del Grau de Periodisme i Comunicació Audiovisuals de la Universitat de Lleida van visitar
la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona. Rafa Gimena, president de la Demarcació de
Lleida, els va acompanyar durant la visita que també va comptar amb la presència de la degana, Neus Bonet.
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VISITES CULTURALS
La Demarcació de Lleida va programar durant el 2015 diverses visites guiades a exposicions com Invents.
Idees que canvien la vida, Georges Mélies. La màgia del cinema, Sorolla. Apunts a la sorra, totes elles al CaixaFòrum Lleida i Nehnures, l’exposició fotogràfica amb instantànies de la col·legiada Lele Sorribas al Cafè del
Teatre de l’Escorxador. A finals d’any, es va visitar Apòstols del rock, l’exposició del fotoperiodista Francesc
Fàbregas exposada al Museu de Lleida.
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2.3
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
VIDA COL·LEGIAL

Experiència de Periodista
Els periodistes Sergi Vicente, Cristina Puig, Xavier Aldekoa i Toni Clapés van participar en la setena edició
del cicle de conferències Experiència de Periodista, organitzada per la Demarcació de Tarragona del Col·legi
de Periodistes de Catalunya i la Càtedra Repsol d’Excel·lència en Comunicació, amb el patrocini de Repsol i la
col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona.
El director de BTV, Sergi Vicente, va inaugurar el cicle dilluns 23 de febrer. El 2 de març va ser el torn de
Cristina Puig, expresentadora d’El Debate de la 1 (TVE). El dia 9 del mateix mes hi va participar Xavier
Aldekoa, corresponsal de La Vanguardia a l’Àfrica, i el punt final del cicle el va posar el comunicador Toni
Clapés, el 16 de març.
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.

Festa de les Petxines de la Informació
El comunicador Xavier Graset (Vila-seca, 1963) va ser distingit amb la Petxina Daurada que atorga la junta de
la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en el marc de la vint-i-quatrena edició de
la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada el dia 10 de juliol.
D’altra banda, el gabinet de comunicació de l’Ajuntament de Torredembarra va ésser guardonat amb la
Petxina Oberta, a la qual també estaven nominats els gabinets de premsa dels Bombers de la Generalitat i
de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
La Petxina Tancada va ser pel departament de premsa dels Mossos d’Esquadra a Tarragona, que va superar
en nombre de vots els altres candidats: l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i el gabinet
de comunicació del Port de Tarragona.
La Festa de les Petxines de la Informació, enguany conduïda pels periodistes Danae Boronat i Quim Pons,
és la cita anual dels periodistes tarragonins, durant la qual els col·legiats voten la Petxina Oberta, que reconeix
la font informativa que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat els requeriments dels periodistes i la Petxina
Tancada, que vol ser un toc d’atenció a aquella font informativa que, pel seu hermetisme, ha dificultat la feina
dels mitjans de comunicació.
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Trobada del Síndic amb els periodistes locals
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va mantenir el 8 de maig una trobada amb els periodistes dels mitjans
locals a la seu del Col·legi de Periodistes a Tarragona, per exposar les línies principals de l’informe anual que
lliura cada any al Parlament.

Jornada de comunicació local d’Altafulla
La tresorera de la junta, Raquel Sans, va moderar el 17 d’octubre una taula rodona sobre xarxes socials i
transparència en el marc de la quarta edició de la Jornada de Comunicació Local 2.0 d’Altafulla.

Taula rodona sobre el paper de la dona a l’esport català
La presidenta de la Demarcació, Sara Sans, va moderar el 23 d’octubre la taula rodona La dona, protagonista
de l’esport català en el marc del cicle de conferències L’esport com a fenomen cultural.

Taula rodona sobre la pobresa
El 27 de novembre, la presidenta de la Demarcació de Tarragona, Sara Sans, va conduir una taula rodona
amb representants dels principals partits que concorrien a les eleccions generals del 20 de desembre sobre
els reptes en la lluita contra la pobresa.

Trobada de nadal
La tradicional trobada de Nadal amb els col·legiats i col·legiades va incloure, el 17 de desembre, la presentació
de la memòria de les activitats de 2015.

Trobada dels col·legis professionals
La presidenta del Col·legi de la Demarcació de Tarragona, Sara Sans, va participar el 10 de desembre en un
dinar-col·loqui organitzat pel candidat de Democràcia i Llibertat a les eleccions generals, Jordi Jané, amb
representants dels col·legis professionals de Tarragona.

SERVEIS COL·LEGIALS
Cursos

Altres
Presentació de la revista F. La revista de Foment

Es van realitzar sis propostes formatives: Organització d’esdeveniments, Introducció al WordPress per a periodistes, Taller de creació de continguts per a xarxes socials, Presentacions creatives amb Prezi, Xarxes socials
visuals i Maquetació de material corporatiu amb InDesign. El còmput global va ser de 44 alumnes, que van
atorgar a l’oferta formativa una nota de mitjana de 8,5 en l’apartat de satisfacció global.

La presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a les comarques de Tarragona, Sara Sans, va conduir
el 19 de gener l’acte de presentació del número 2 de la revista F. La revista de Foment, una publicació que
significava la nova etapa d’aquest històric mitjà.

Jornades i tallers formatius i divulgatius
Jornada sobre els models de gestió assistencial

Presentació del projecte Llegats dels periodistes - Memòria de l’ofici
La delegada del Col·legi pel projecte, Montserrat Rius, i els prescriptors territorials del projecte, els col·legiats
Enric Pujol i Isabel Martínez, van presentar el 25 de febrer el projecte Llegats dels periodistes - Memòria
de l’ofici.

Debat sobre el patrimoni monumental de Tàrraco
Sara Sans, presidenta de la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes, va presentar el 7 de maig
un col·loqui-debat sobre el patrimoni monumental de Tàrraco, amb la presència dels candidats a les eleccions
municipals.
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El director de GiPSS (Gestió i Prestació de Serveis de Salut), Albert Pons, va oferir el 10 de febrer una sessió formativa adreçada a periodistes sobre el present i el futur del model assistencial de salut al Camp de
Tarragona.

Taller de sinergologia i vocabulari industrial
Aquest seminari de formació, emmarcat en l’acord de col·laboració entre Repsol i la Demarcació de Tarragona
del Col·legi de Periodistes, va comptar el 16 d’abril amb l’assistència d’una trentena de periodistes, en dues
sessions de matí i tarda.
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Sessió de formació sobre diversitat religiosa i mitjans
L’activitat, organitzada conjuntament amb la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, es va fer
el 28 de maig per donar a conèixer quines són les tradicions religioses establertes a Catalunya i les seves
característiques principals.

Altres
Guia Repsol
Tots els col·legiats i col·legiades van poder recollir a la seu de Tarragona un exemplar gratuït de la Guia
Repsol 2015.

Sopar-tertúlia amb el periodista Antoni Bassas
El periodista va ser el convidat a aquest sopar tertúlia, organitzat el 19 de gener pel grup de periodistes La
Canallesca amb la col·laboració de la Demarcació de Tarragona del Col·legi.

Premsa als instituts
Entre el 6 i el 27 de febrer, es van realitzar vuit 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 Xavier Zaragoza i Anna Rius i es van fer a centres de Tarragona, Santa Coloma de
Queralt, Montblanc, Roda de Berà, L’Hospitalet de l’Infant, Torredembarra i Vila-seca.

Signatura de l’acord de col·laboració amb Repsol
La presidenta de la Demarcació de Tarragona, Sara Sans, i el responsable de Comunicació de Repsol a
Tarragona, Josep Bertran, van oficialitzar el 19 de març la renovació de l’acord de col·laboració entre ambdues entitats per a l’any 2015.

2.4
DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L’EBRE
EL COL·LEGI

L’any 2015, pel que fa a la Demarcació, es veu fortament influenciat per les cites electorals per una banda i,
per l’altra, per la posada en marxa, ja en ple rendiment, de les activitats de la nova Junta de Govern. Comença,
també, inesperadament sacsejat per l’atemptat contra la revista satírica Charlie Hebdo a París.

Tots som Charlie, també a Tortosa
El 8 de gener, al vespre, davant la seu del Col·legi a Tortosa, la Demarcació va aplegar representants polítics
i entitats socials per a expressar el seu rebuig per l’atemptat que va acabar amb una recollida de signatures.

Sessió formativa amb la col·laboració del Col·legi d’Advocats
El 20 de febrer, l’advocada Marta Martínez va impartir, a la seu de la Demarcació, una sessió formativa sobre
la terminologia jurídica als mitjans de comunicació. S’inicia així la col·laboració entre el Col·legi de Periodistes
a les Terres de l’Ebre i el Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa.

La política no surt de les urnes
A causa de l’agitat calendari polític de l’any, a la Demarcació se celebren tres grans actes amb la voluntat
d’oferir una informació més propera a la població. El primer d’aquests actes és la col·laboració en la conferència L’alcalde fa balanç, amb l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que va tenir lloc el 30 de març a la Cambra de

Taller de sinergologia.Foto: Laura Casadevall
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Comerç. Pel que fa a les eleccions municipals, es va organitzar un debat entre tots els candidats a l’alcaldia
de Tortosa el 20 de maig a l’Auditori Felip Pedrell i en el qual hi col·laboren catorze mitjans de comunicació del
territori. Finalment, el 22 de setembre, al mateix Auditori, la Demarcació va impulsar un altre debat públic entre
els candidats a les eleccions a la Generalitat del 27-S.

Lliurament del I Premi Terres de l’Ebre de Periodisme 2014
En la seva primera edició el 2014, van presentar-se dinou treballs i, per la seva alta qualitat, el premi es reparteix entre dos guanyadors: el reportatge Invasors de TV3, de Sílvia Berbís i Joanna Pardos, i el llibre de
Jordi Marsal, Castor: la bombolla sísmica. L’acte de lliurament del premi té lloc el 7 de març en el marc d’un
sopar de periodistes, que també es realitza per primer cop.

Els Premis Micro 2014
L’acte de lliurament dels Premis Micro es va fer el 16 d’abril, a la biblioteca municipal. Va decidir-se atorgar
el Micro Obert a l’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, i el Micro Tancat a la periodista Montse Alomà, cap
de premsa i comunicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de La
Generalitat.

Les conferències
Al llarg de l’any, Terres de l’Ebre va organitzar dues conferències de temes periodístics de força interès. La
primera, el 5 de febrer, a la seu de la Demarcació, a càrrec de la col·legiada Eulàlia Ferrer, aleshores corresponsal de Catalunya Ràdio a les Terres de l’Ebre. Sota el títol Informar en zones de conflicte, la periodista va
explicar la seva dilatada experiència com a corresponsal a l’Orient Mitjà.
La segona conferència Periodisme i recerca. La mediatització del conflicte ambiental a les Terres de l’Ebre va
impartir-la el periodista i doctor en comunicació Jordi Prades, el 20 de novembre al Centre Cívic de Ferreries
de Tortosa.

L’exposició de les tres Diades tanca l’any a la biblioteca de Tortosa
Pels voltants de Nadal, arriba a Tortosa l’exposició Il·lusió, Convicció, Llibertat? dels periodistes Nofre Pasqual
i Sergi Ferrés, amb fotografies de les tres diades de l’11 de Setembre dels anys 2012, 2013 i 2014. S’exposen a la biblioteca municipal Marcel·lí Domingo de Tortosa.

Col·laboració de la Demarcació amb la biblioteca de la ciutat
A la primavera, es formalitza el conveni que incorpora al catàleg en línia del Centre de Documentació Montserrat Roig del Col·legi de Periodistes el fons de la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa amb els llibres cedits
per la Demarcació.

Els col·legiats
Durant l’any, dos col·legiats de la Demarcació publiquen obra pròpia. Arturo Gaya presenta a la Llibreria
Viladrich de Tortosa, el 29 d’octubre, el llibre L’Ebre, un riu que fa pujada, mentre que Daniel Arasa publica
La batalla de las ondas en la guerra civil espanyola.
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Periodistes i polítics del territori en el debat realitzat en motiu de les eleccions del 27S. Foto: Joan Revillas
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2.5
DEMARCACIÓ DE LA CATALUNYA CENTRAL
El 2015 ha estat el primer any de plena activitat de la Demarcació després que se n’aprovés la creació i es
constituís la junta l’any anterior. Les accions s’han centrat a sumar aliances al territori -a través de convenis i
de l’organització d’actes amb els mitjans locals oberts a la ciutadania-, en donar-nos a conèixer i en intentar
prestigiar la tasca dels periodistes.

Xerrades i trobades
El periodista Quico Sallés explica com es viu la política catalana als passadissos del
Parlament
L’aleshores periodista de NacióDigital.cat, Quico Sallés, va oferir el 12 de febrer, a la seu de la Demarcació de
la Catalunya Central, la xerrada Periodisme a peu de Parlament. El procés català entre passadissos. L’acte va
ser organitzat per Manresainfo.cat i la nostra Demarcació amb l’objectiu d’establir cada vegada més lligams
amb els mitjans de comunicació del territori.

Tres centres educatius participen en el programa La Premsa a les Escoles
El projecte, una iniciativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya patrocinada per la fundació Obra Social “la
Caixa”, va permetre celebrar unes sessions de reflexió crítica sobre els mitjans de comunicació als centres
educatius Monalco (Anoia), Plana de Vic (Osona) i Puis Font i Quer (Bages).

Cicle Pessics de Vida
El Centre Cultural El Casino de Manresa i la Demarcació Catalunya Central han continuat organitzant conjuntament els Pessics de Vida, un cicle d’entrevistes obertes al públic en les quals periodistes de la Catalunya
Central conversen amb personalitats de primer ordre del país. L’escriptor Vicenç Villatoro va ser entrevistat
pel periodista Genís Sinca, el 22 de gener; l’actriu Montserrat Carulla per Pilar Goñí, el 24 de febrer; l’investigador Pere-Joan Cardona per Joan Piqué, el 25 de març; el físic Jorge Wagensberg per Rosa Maria
Cornet, el 29 d’abril; el monjo tibetà Thubten Wangchen per Jordi Simon, el 27 de maig; l’esportista Núria
Picas per Xavier Prunés, el 18 de juny; el comunicador Miquel Calçada per Xavier Serrano, el 30 de setembre; l’escriptora Najat El Hachmi per Susana Paz, el 28 d’octubre; i l’actor Toni Albà per Joan Barbé,
el 25 de novembre.

Jornada amb els Mossos d’Esquadra
La nostra Demarcació participa en l’organització, el 19 de novembre, de la primera jornada d’intercanvi entre
periodistes de la Catalunya Central i el cos de Mossos d’Esquadra.

Exposicions
El llapis més esmolat, del ninotaire Manel Fontdevila
La sala d’exposicions de la nostra seu va acollir els mesos de febrer i març una mostra d’acudits d’un dels
dibuixants més rellevants del nostre país, Manel Fontdevila. A l’exposició El Llapis més esmolat. El procés
creatiu de Manel Fontdevila, el ninotaire irreverent, s’hi mostrava el dibuix original, fet a mà, alguns esborranys,
i la vinyeta definitiva de vint-i-cinc acudits, que havien estat publicats a Eldiario.es. La mostra va ser produïda
per la Demarcació Catalunya Central i es va poder veure durant l’any a la seu central del Col·legi, a Barcelona,
i a la Demarcació de Girona.

L’exposició Il·lusió. Convicció. Llibertat?, de gira
La mostra de trenta fotografies dels col·legiats Nofre Pasqual i Sergi Ferrés, sobre les mobilitzacions
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sobiranistes a Catalunya de les últimes diades, ha voltat per diferents municipis. El projecte, produït per la
nostra Demarcació, ha estat exposat durant el 2015 a la seu del Col·legi de Periodistes a Barcelona; a La
Galeria del Passatge, a Igualada; a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Vic; al centre cultural Can Alcover, a
Palma de Mallorca; i a la biblioteca municipal de Tortosa Marcel·lí Domingo.

Cursos de formació
La Demarcació ha programat cinc cursos de formació amb bona resposta de convocatòria. El tipus de cursos
es van seleccionar a partir de les demandes formatives expressades pels mateixos col·legiats del territori. Els
cursos han estat: Com fer un pla de comunicació, Com fer un pla de comunicació de Social Media, Com convertir-se en Community Manager, Com gestionar la comunicació en situació de crisi, De periodista a consultor
de comunicació i Community Manager – nivell avançat.

Actes amb motiu de les eleccions municipals
Els alcaldes passen comptes
Els alcaldes de Manresa, Berga i Igualada van ser convidats per la Demarcació Catalunya Central i els mitjans
de comunicació locals a fer un acte de balanç públic del seu mandat polític abans de les eleccions municipals
a les seves respectives ciutats. Els polítics que es van sotmetre a la roda de preguntes dels periodistes foren:
Valentí Junyent, alcalde de Manresa (26 de febrer), Marc Castells, alcalde d’Igualada (2 de març), i Juli
Gendrau, alcalde de Berga (30 de març). Atesa la bona valoració de l’acte, es va acordar que es repetiria de
manera estable cada dos anys.

Debat electoral de candidats, a Manresa
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3è Premi Josep Maria Planes
La Demarcació Catalunya Central va prendre part per primera vegada en l’organització de la tercera edició del
Premi Josep Maria Planes convocat per la Fundació Independència i Progrés amb l’objectiu de reconèixer el
pare del periodisme d’investigació de Catalunya.
El premi es va lliurar l’11 de juny a la sala d’actes del Centre Cultural El Casino de Manresa i va ser per al
periodista lleidatà Felip Solé pel seu documental Perseguits i salvats. Camins de nit i boira. El jurat també
va fer una menció especial al treball Castor: la bombolla sísmica, del qual és autor el periodista ebrenc Jordi
Marsal. Els membres del jurat foren Josep Maria Tresserras, Josep Gifreu, Vicenç Villatoro, Llúcia Oliva,
Teresa Carreras, Jordi Finestres, Gonçal Mazcuñán i Joan Badia com a secretari.

Convenis
El rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Jordi Montaña, i el president de
la Demarcació Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán, van signar el 3 de desembre un conveni de col·laboració
per desenvolupar activitats conjuntes en benefici de la professió. El 6 d’octubre, el Col·legi de Periodistes també va signar un altre conveni amb la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) per difondre la tasca dels professionals
de la comunicació corporativa entre els seus associats. La UEA també va col·laborar en els premis Gabinets
de Comunicació (mireu punts 4.2 i 5.9).

Reconeixement
Durant el 2015, la nostra jove Demarcació va rebre una menció especial a la gala dels Premis Regió7, el 26
de maig. El diari va valorar que amb la creació de la Demarcació es culminava una reclamació històrica dels
periodistes del territori.

La Demarcació Catalunya Central i el diari Regió7 van celebrar l’últim debat de candidats a l’alcaldia de Manresa. L’acte va celebrar-se al 20 de maig, al Teatre Conservatori de la capital del Bages, i va ser moderat pel
director del diari, Marc Marcè, i pel president de la Demarcació, Gonçal Mazcuñán.

El Joc dels Candidats
Amb l’objectiu de posar a prova el coneixement dels aspirants a l’alcaldia de Manresa sobre la ciutat, la Demarcació i l’Associació Cultural El Galliner van organitzar conjuntament el 17 de maig la quarta edició del Joc
dels Candidats, una proposta lúdica que pretenia relaxar la campanya. El joc es va celebrar al pati del teatre
Kursaal, de Manresa.

El futur planejament urbanístic de Manresa
La Demarcació Catalunya Central i el diari Regió7 van organitzar el 22 d’abril, un acte obert sobre el POUM de
Manresa, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. La sessió va comptar amb la presència del regidor d’Urbanisme, de l’equip redactor del pla i de vuit representants del teixit social i econòmic.

Presentacions de llibres
El Barça segrestat
Els periodistes Jordi Finestres i Xavier Garcia Luque van presentar a la seu de la Demarcació, el 8 de maig,
el llibre El Barça segrestat. El treball d’investigació editat per Ara Llibres destaca els set anys -del 1939 al
1946- que l’equip de futbol va estar intervingut pel franquisme.

Jesús busca Jesús
L’autor del llibre, Jaume Rodri, va presentar el llibre Jesús busca Jesús a la nostra seu el 20 d’abril. La presentació va comptar amb la presència del filòsof Constantí Mas.
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ESTADÍSTIQUES
DELS
COL·LEGIATS I
COL·LEGIADES
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L’any 2015 s’han produït 291 altes i 232 baixes (141 voluntàries, 13 defuncions i 78 per morositat).
El creixement final estadístic ha estat de 59 col·legiats.
La composició de col·legiats i col·legiades per categories col·legials i demarcacions, a 31 de desembre de
2015, és la següent:
COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE BARCELONA

1.601

SÈNIOR ACTIU

TOTAL BARCELONA

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE CATALUNYA CENTRAL

TOTAL CATALUNYA CENTRAL

3.053

141

68

333

SÈNIOR ACTIU

JUBILAT

7

JUBILAT

257

SÈNIOR NO ACTIU

11

55

SÈNIOR NO ACTIU

JOVE

862
JOVE

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE GIRONA

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE LLEIDA

TOTAL GIRONA

TOTAL LLEIDA

304

150

103

SÈNIOR ACTIU

196

SÈNIOR ACTIU

14

7

JUBILAT

JUBILAT

29

8

SÈNIOR NO ACTIU

32

SÈNIOR NO ACTIU

65

JOVE

JOVE

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA

COL·LEGIATS/DES
DE LA DEMARCACIÓ
DE TERRES DE L’EBRE

TOTAL TARRAGONA

117

222

SÈNIOR ACTIU

18

TOTAL TERRES DE L’EBRE

47

24

5

JUBILAT

SÈNIOR ACTIU

JUBILAT

21

SÈNIOR NO ACTIU

13

JOVE

5

SÈNIOR NO ACTIU

66

JOVE
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COL·LEGIATS/DES
PER DEMARCACIONS

COL·LEGIATS/DES
PER SEXES

DEMARCACIONS

TOTES

3.917

Durant l’any 2015, el grup de treball d’admissions, creat expressament per a avaluar les peticions rebudes per
aquesta via excepcional, ha pogut valorar 131 peticions de col·legiació, de les quals se n’han admès 120 i 11
han estat desestimades per no complir els requisits establerts.

3.917

A data 31 de desembre de 2015 acaba el termini de presentació de peticions d’ingrés per la via excepcional,
per la qual cosa durant els primers mesos de 2016 el grup de treball d’admissions haurà de valorar les darreres peticions rebudes.

3.053

BARCELONA

141

2.113

304

CATALUNYA CENTRAL

HOMES

GIRONA

Aquesta és la relació de col·legiats i col·legiades traspassats durant l’any 2015:
»» José Alarcón Gutiérrez
»» Alfonso Cerón Núñez
»» Claudi Colomer Marquès
»» Joan Gala Fernández
»» Francesc González Ledesma
»» José AntonioLorén Pérez
»» Natàlia Molero Lloret
»» August Puncernau Folch
»» Margarita Rivière Martí
»» Ferran Rodríguez Font
»» Artur Torrents Sisteró
»» Francesc Xavier Vinader Sánchez
»» Albert Xandri Andreu

47

TERRES DE L’EBRE

150
LLEIDA

1.804
DONES

222

TARRAGONA

EVOLUCIÓ COL·LEGIACIÓ 2010-2015
Inicial

Altes

Baixes

Total

Increment

2010

3.716

114

135

3.695

-21

2011

3.695

220

230

3.685

-10

2012

3.685

305

270

3.720

35

2013

3.720

325

214

3.831

111

2014

3.831

237

210

3.858

27

2015

3.858

291

232

3.917

59

De l’evolució estadística de col·legiació dels darrers anys es desprèn que, tot i ser un col·legi professional
d’adscripció voluntària, el nombre de col·legiacions es manté i hi ha períodes en què repunta.
El 9 de desembre de 2014 va entrar en vigor un període excepcional d’ingrés vigent fins a 31 de desembre de
2015, pel qual podien sol·licitar la col·legiació tots aquells professionals que exercien la professió i ho podien
demostrar de manera fefaent, però no disposaven de la titulació universitària corresponent. Aquesta havia estat
una reivindicació constant de professionals en actiu, inclosos els fotoperiodistes, i que va ser possible després
que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat la llei que modificava els requisits d’accés als col·legis
vinculats al sector de la comunicació (periodistes, publicitaris, de l’audiovisual i de disseny gràfic) i que no
s’havien pogut acollir a l’anterior període transitori de mitjans dels anys vuitanta.
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Activitat
dels grups
de treball
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L’instrument de participació dels col·legiats i col·legiades en la vida de la institució
són els Grups de Treball, oberts a tots ells. En aquests grups de treball es proposen
i prenen
forma les activitats del Col·legi. Aquest és un resum de l’activitat desenvolupada al
llarg del 2015.

4.1
PERIODISME
SOLIDARI
El Grup de Periodisme Solidari ha complert enguany 20 anys d’història i, fidels als nostres orígens, continuem
treballant per contribuir a la millora del tractament de la diversitat cultural en els mitjans de comunicació. Cal
dir que si a l’inici eren poques les persones i les entitats interessades en aquests temes, ara, podem parlar
d’una xarxa que s’ha constituït al voltant d’un dels nostres primers projectes el Diverscat.

Diverscat en Acció
Dinamitzem, amb altres entitats, el grup motor que s’encarrega de dissenyar propostes comunicatives dirigides a millorar el tractament del fet migratori i a promocionar la diversitat cultural. Entre les diferents activitats
realitzades, cal destacar la formació per a periodistes, la formació a entitats en temes de comunicació i el
manteniment del portal http://www.diverscat.cat allotjat al web del Col·legi de Periodistes.
Un altre tema que considerem molt important és el d’afavorir la formació i el contacte entre periodistes i ONG.
Així, entre d’altres, hem col·laborat en les següents activitats:
»» Debat amb motiu del centenari del genocidi armeni, organitzat amb l’Associació Cultural Armènia de
Barcelona (abril).
»» Formem part del Grup Estatal sobre el Tractament Mediàtic de la Minoria Gitana, coordinat per la
Fundació Kamira (abril).
»» Participació en el jurat i en el lliurament dels Premis de la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (abril).
»» Participació en la trobada amb periodistes a Casa Àsia (abril).
»» III Cicle Formatiu de Periodisme i Comunicació davant els conflictes socials propers, organitzat amb el
Moviment per la Pau i el Desarmament (MPDL) (juny i setembre).
»» Participació en el jurat dels Premis Universitaris per a la Pau i la Transformació Social convocats pel
MPDL (juliol).
»» Curs d’estiu sobre comunicació i periodisme intercultural amb Llatins per Catalunya (juliol).
»» Ponència en la Jornada sobre la Imatge de la Comunitat Gitana en els Mitjans de Comunicació,
organitzat per la Plataforma Khetane (octubre).

DevReporter Network
Donem suport a aquest projecte europeu liderat per la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, que
vol crear una xarxa de periodistes entre Catalunya i les regions de Piemont i Rhone-Alpes. El seu objectiu és el
de contribuir a la millora de la qualitat informativa dels mitjans de comunicació sobre la cooperació internacional, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i les temàtiques relacionades amb el desenvolupament. Al llarg de l’any hem participat en diverses reunions amb periodistes i comunicadors/es d’entitats, en el
II Fòrum Internacional de Torí i en el jurat de les Beques per a un Bon Periodisme Social.
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4.2
GABINETS
DE COMUNICACIÓ
El Grup de Treball de Gabinets de Comunicació treballa des de fa anys pel reconeixement i la professionalitat
de la feina que desenvolupen els periodistes de fonts en el si dels gabinets de comunicació i premsa, tant
d’organitzacions, administracions públiques com empreses.
Actualment, està format per més d’una trentena de professionals de gabinets i departaments de comunicació
i premsa, així com assessors de comunicació per compte propi.
Durant el 2015, el Grup de Treball s’ha reunit en diverses ocasions per tal debatre sobre l’actualitat del sector,
i per convocar i organitzar la VII edició dels Premis Gabinets, que van ser lliurats a Igualada el 30 d’octubre.

4.3
CULTURA
I INNOVACIÓ
Durant el 2015, des del Grup de Cultura i Innovació hem organitzat diferents sortides culturals adreçades als
Col·legiats: al Barcelona Disseny Hub, a la Casa-Museu Pau Casals, i a l’exposició El triomf del color:
de Van Gogh a Matisse, a la Casa Nogués. També, hem portat a la seu central de Barcelona les exposicions
organitzades des de les demarcacions: Il·lusió. Convicció. Llibertat? Crònica gràfica d’un procés impulsat
per la societat civil catalana per decidir el seu futur polític (sobre les tres diades), i l’exposició El Llapis
més esmolat. El procés creatiu de Manel Fontdevila, el ninotaire irreverent.
Hem engegat les Converses Tech, amb un esmorzar amb Albert Sáez, director adjunt d’El Periódico i autor
del llibre El periodisme en l’era de Twitter. Hem iniciat el treball per l’exposició que es durà a terme durant
el 2016 sobre la periodista Margarita Rivière, que coincidirà amb el primer aniversari de la seva mort i la
1a. Jornada de Periodisme Musical. Hem iniciat una col·laboració amb alumnes del Màster de Museística del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) perquè puguin col·laborar en el disseny dels materials
de les nostres exposicions.

4.4
DEFENSA I
ÈTICA PROFESSIONAL
Aquesta àrea ha mantingut la seva prestació d’assessorament tècnic preventiu i de participació en la resolució
de conflictes derivats de l’exercici professional, col·laborant i sense perjudici de les competències que tenen
assignades el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
Com a Grup de Treball, ha mantingut l’accés restringit per guanyar en eficàcia gestora i preservar la intimitat
dels demandants d’empara, tot actuant de facto com a un servei intern complementari de la mateixa institució,
obert als requeriments de queixa i empara de tots els col·legiats i també a altres periodistes en interès de la
professió. Tanmateix, després d’uns anys de funcionament amb caràcter restrictiu per garantir la seva principal
comesa d’atenció als companys i companyes col·legiades, es replanteja la possibilitat d’ampliar el nombre de
membres que hi participin activament i contribueixin amb la seva expertesa. En aquest sentit s’ha iniciat una
ronda de contactes per afavorir la contribució de companys amb expertesa i interès per aquesta àrea.
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Cicle formatiu de periodisme i comunicació davant els conflictes socials propers, organitzat pel Grup de Treball de Periodisme Solidari amb el MPDL. Foto: MPDL
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Durant l’exercici 2015 hi ha hagut menys assumptes que han precisat intervenció des d’aquest Grup de Treball. La tipologia d’assumptes atesos ha estat la següent:
»» Assessorament per amenaces i assetjament a periodistes per exercir la seva activitat.
»» Defensa i arbitratge per reconduir relacions entre periodista i administració pública.
»» Valoració de casos de vulneració dels drets de llibertat de premsa i drets laborals dels periodistes.
»» Valoració de possibles queixes per possible mala praxi a l’espai radiofònic i televisiu.
»» Orientació i empara per restriccions professionals a periodistes.
»» Contactes amb responsables de l’espai públic.
»» Gestions de col·laboració amb el Consell de la Informació de Catalunya.

4.5
MITJANS
PÚBLICS
El 2015 ha estat un any molt intens i no hem desaprofitat cap oportunitat per exigir i treballar alhora per
uns mitjans públics sense ingerències polítiques. Això s’ha traduït en tres grans eixos d’actuació: reclamar
la desaparició dels blocs electorals, denunciar els intents de manipulació i treballar en xarxa per millorar el
funcionament dels mitjans públics. En aquests tres àmbits, aquest any ha deixat bones notícies i d’altres que
no ho han estat tant, però que ens animen a continuar lluitant. Hem denunciat els abusos quan ha calgut, però
no ha estat l’única via de treball. També, hem fet propostes i hem col·laborat per construir els mitjans públics
que els ciutadans es mereixen.

NO FER BLOCS ÉS POSSIBLE!
El 2015 s’han aconseguit fites molt importants. Hem portat els blocs fins a les màximes instàncies europees
però el que encara és més important, hem fet evident davant de la ciutadania la conculcació del seu dret a una
informació sense ingerències com destaca l’article desè del Conveni Europeu dels Drets Humans. Els blocs
són un estat d’excepció informativa que atempta contra un dret fonamental de la ciutadania.
La campanya de micromecenatge a Verkami per portar els blocs al Tribunal Europeu dels Drets Humans va
obtenir un ampli suport. El Grup de Treball de Mitjans Públics també va impulsar una queixa davant del Consell
d’Europa, gràcies a la Federació Europea de Periodistes (FEP). Diversos col·lectius i entitats es van sumar a la
denúncia en contra dels blocs, com ara una vintena de professors de Periodisme i Comunicació, que han signat
l’anomenat Manifest dels Acadèmics contra els blocs.
Fins i tot, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la qual instava a “superar” els blocs i a fer prevaldre, “per sobre de qualsevol altra consideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció i l’elaboració de
les informacions relacionades amb la campanya electoral, alhora que es preserven els principis de neutralitat,
veracitat, objectivitat i pluralitat política”.

L’exposició El Llapis més esmolat ens va mostrar el procés creatiu de Manel Fontdevila. Foto: Ignasi Renom
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Així doncs, els mateixos partits polítics ja han començat a dir obertament que s’ha de fer un salt endavant i
deixar enrere els blocs. Fins ara s’hi resistien, però estan veient que els blocs cada cop generen més rebuig
social. El mateix Portaveu del Govern de la Generalitat va arribar a dir en roda de premsa que és un sistema
antic que “s’hauria de superar clarament” (minut 35:45). Ara que ja ho diuen davant de càmeres i taquígrafs
falta que ho compleixin.
El rebuig als blocs s’està generalitzant i ha tingut un gran ressò, especialment després de les arbitràries
decisions de la Junta Electoral Central (JEC) d’aquest 2015. Han estat una mostra evident de la capacitat
d’influència dels partits en les cobertures electorals. Les resolucions de la JEC, en concret, les referides a la
cobertura de les eleccions al Parlament, han posat al descobert el despropòsit en què s’han convertit els blocs
electorals: tota una burla a la intel·ligència dels ciutadans, un menyspreu als professionals i, en definitiva, un
abús antidemocràtic.
El món local ha estat una inspiració. Els mitjans locals han obert un camí que s’ha d’estendre. Per això, el
Col·legi de Periodistes ha interpel·lat a tots els ajuntaments. Hi ha mitjans locals que mai han fet blocs,
d’altres que han aconseguit deixar de fer-ne i algun que ha estat molt a punt. Ara cal que la resta de mitjans
segueixin l’exemple. Tal com vam explicar a l’acte No fer blocs és possible, la Llei Orgànica del Règim Electoral (LOREG) té escletxes que permeten fer una informació seguint criteris periodístics. Unes escletxes que
s’han d’aprofitar i ampliar. Badalona ho ha aconseguit, seguint els passos de Mataró, Sant Vicenç dels Horts...
A BTV, hi han estat a punt. El cap d’informatius i el mateix director van fer el pas per superar els blocs però ha
faltat valentia dels seus màxims responsables.

MEMÒRIA D’ACTUACIÓ 2015

la ponència Els blocs electorals, una ingerència en la llibertat de Premsa.
»» Queixa davant la la Plataforma en Defensa dels Periodistes del Consell d’Europa.
»» Suport de la Junta del Col·legi de Periodistes a un pla de cobertura sense blocs presentat coordinadament pels Consells Professionals de TVE, TVC, Catalunya Ràdio i BTV, amb el suport fins i tot d’alguns
directius d’aquests mitjans públics i d’altres mitjans locals.
»» Dia dels Drets Humans de les Nacions Unides: No fer blocs electorals és possible! amb la Síndica
de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i Mercè Díez, professora de la UAB i impulsora del manifest
Acadèmics contra els blocs, 10 de desembre.

Contactes amb diversos col·lectius i entitats que han donat suport a la reclamació contra
els blocs
»» Col·legis i associacions professionals de la resta de l’Estat espanyol i d’Europa.
»» Món universitari. Han permès que una vintena de professors de Periodisme i Comunicació signessin
l’anomenat Manifest dels Acadèmics contra els blocs.
»» Denúncia davant del Síndic de Greuges, que ha exigit la superació dels blocs.
»» Fòrum dels Síndics i Defensors locals. La Síndica de Greuges de Barcelona ha reclamat una televisió
pública “lliure d’ingerències i un pla de cobertura sense blocs electorals”.
»» Grups polítics. Hem reclamat que la futura Llei Electoral Catalana no inclogués el còmput i l’ordre de
les notícies. El preacord de la ponència finalment no incloïa el terme “proporcionalitat” que s’ha utilitzat
com a argument per treure rellotges. Ara bé, el text es va tornar a encallar.

PROU INGERÈNCIES!
Per empènyer cada cop amb més força, des del Col·legi de Periodistes s’han mantingut les històriques reivindicacions, que porten ja més d’una dècada, i s’han intensificat les accions per reclamar la desaparició d’aquesta
anomalia democràtica, cada cop més qüestionada no només pels professionals sinó també per l’opinió pública
i, fins i tot, els partits. El Grup de Treball de Mitjans Públics ha impulsat i coordinat les protestes que s’han fet
coincidint amb les tres cites electorals del 2015 (municipals, autonòmiques i generals):

La lluita contra els blocs ha centrat l’atenció del Grup de Treball perquè hem viscut un any amb tres campanyes
electorals, però no és l’únic front en el qual s’han abocat esforços. Els blocs són, potser, un dels exemples
més evidents de la ingerència política en els mitjans públics, però no pas l’únic. De la mateixa manera que
el Col·legi de Periodistes ha estat pioner i contundent en la crítica dels blocs electorals, ha denunciat amb la
mateixa contundència quan s’ha intentat utilitzar els mitjans públics amb finalitats partidistes i electoralistes.

Visibilització de la protesta

Hem fet una enèrgica condemna dels intents de manipulació dels mitjans públics perquè han de fer bandera
del rigor, la professionalitat i d’un respecte escrupolós de la neutralitat. Només així seran fidels al seu mandat
de servir la ciutadania. El Col·legi de Periodistes ha estat molt sensible a les denúncies dels consells professionals, que són els organismes representatius de les redaccions, i ha donat tocs d’atenció sense distincions
a cobertures informatives que han pogut comprometre la imparcialitat i la credibilitat dels mitjans. No és una
feina grata, però la defensa del rigor i la professionalitat ha estat i continuarà sent irrenunciable.

»» Nou vídeo de protesta per fer-ne difusió a les xarxes.
»» Traducció al castellà i l’anglès del blog No als blocs electorals per explicar què són i perquè demanem la desaparició dels blocs electorals.
»» S’ha estès i unificat la protesta Donem la xapa que vam iniciar en la campanya #NOALSBLOCS de
les eleccions europees i, per primer cop, la protesta s’ha visibilitzat en TV amb la nova xapa de #FORABLOCS que s’ha estès arreu del país i que han lluït els professionals durant la campanya. Alguns
mitjans també han sobreimpressionat el hashtag.
»» La campanya a Twitter ha permès personalitzar la imatge de perfil
»» S’ha recopilat tota l’activitat generada en aquests anys de lluita i es pot consultar tot al repositori
digital del Centre de Documentació Montserrat Roig.

Actes i accions
»» Acte Portem els blocs a Estrasburg! el 13 d’abril.
»» Campanya de micromecenatge a Verkami per cofinançar la demanda al Tribunal Europeu dels Drets
Humans d’Estrasburg.
»» Dia de la Llibertat de Premsa, 4 de maig: participació en el Simposi sobre la Llibertat de Premsa amb
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PER UNS MITJANS DE QUALITAT I INDEPENDENTS
Per evitar pressions, fomentar el rigor i la imparcialitat dels mitjans públics existeixen eines que caldria estendre a tots els mitjans. Des del Grup de Treball hem continuant treballant per impulsar aquests mecanismes que
faciliten la independència i l’estabilitat dels mitjans.
Però no ens hem quedat en la denúncia i hem reclamat insistentment que els directius dels mitjans públics siguin seleccionats per criteris estrictament professionals i no per afiliacions o simpaties polítiques, i que es faci
a través de concursos públics oberts i transparents. Hem insistit que les decisions dels consells d’administració
s’han de prendre per àmplies majories que fomentin el consens. Per això, també hem continuat reclamant
reformes legislatives com la de la llei de la CCMA, per tal de revertir els passos enrere que s’han fet.
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Aquest any, hem vist alguns progressos però també alguns casos que estan enquistats. A BTV, ha pres possessió el nou director, escollit a través d’un concurs públic. Per contra, el procés de designació del nou responsable als mitjans de l’Hospitalet de Llobregat ha continuat bloquejat. Mentrestant, a Badalona, s’ha engegat
una reforma interna per dotar els mitjans públics de les eines bàsiques per garantir la seva imparcialitat i
professionalitat. La nova direcció ha estat sensible a les propostes dels professionals en tot aquest procés
que té l’acompanyament i el suport explícit del Grup de Treball de Mitjans Públics del Col·legi de Periodistes.
Així doncs, des del Grup de Treball hem continuat reclamant direccions professionals, Estatuts de Redacció,
la creació de Consells Professionals, i reformes legislatives per fer més democràtics, plurals i independents
els mitjans públics. També és clau dotar-los de Contractes Programa per garantir la seva estabilitat i viabilitat.
Aquestes són reivindicacions que compartim els professionals dels mitjans grans i petits. En aquest sentit, el
2015 podem celebrar que s’han incorporat nous membres al Grup de Treball, el que ens permet incorporar
també noves veus i nous matisos, especialment, del món local on a vegades els costa més fer sentir la seva
veu. Ser més nombrosos ens permet també tenir més força.
El Grup de Treball està obert a tots els professionals dels mitjans públics però també a la societat. Per això hem
posat especial interès a donar a conèixer tota la feina que s’ha anat fent. Aquest 2015, s’ha consolidat el bloc
No als blocs electorals i s’han multiplicat els seguidors i les visites a la pàgina de Facebook del grup. EL
2016 continuarem oberts a rebre nous membres, atents permanentment a les demandes i reivindicacions dels
professionals dels mitjans públics i no defallirem.

4.6
SÈNIORS
Llegats dels Periodistes - Memòria de l’Ofici
El grup de treball Sèniors centra la seva activitat a impulsar, conjuntament amb el Centre de Documentació
Montserrat Roig, la recuperació de la memòria professional dels col·legiats. Montserrat Rius és la delegada
de la Junta de Govern del Col·legi per al projecte.
Durant el 2015, el grup de treball ha presentat el projecte a les demarcacions de Tarragona i Catalunya Central i ha visitat i tramitat documentació amb els periodistes que s’han interessat pel projecte per valorar els
seus oferiments. També ha creat una xarxa de prescriptors al llarg del territori català. Hi participen: Gonçal
Mazcuñan, Isabel Martínez, Josep Lluís Cadena, Josep Bayerri, Joan Albert Argerich, Josep Maria
Cadena, Maria Favà, Rafa Seguí, Enric Pujol, Xavier Mas de Xaxàs i Jaume Fabre.

Intercol·legial de Sèniors de Catalunya
EL Col·legi de Periodistes de Catalunya forma part de l’entitat. Juntament amb els Col·legis d’Advocats, Economistes, Farmacèutics, Metges i Procuradors han organitzat unes conferències i col·loquis per a la gent sènior
sota el títol Com Envellir Bé amb la voluntat d’oferir informació sobre temes que poden ser del seu interès.
Quatre trobades en les quals es va parlar sobre Com gestionar els nostres estalvis i complementar la pensió
de jubilació, L’envelliment: causes i conseqüències; en la tercera edat, Herències, successions i fiscalitat i Com
portar una jubilació activa.
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Concert programat pel dia 18 de juny que no es va poder celebrar per la vaga convocada pels treballadors
de l’Auditori.

4.7
FORMACIÓ
El Grup de Treball de Formació és fruit de la voluntat del Col·legi de potenciar el reciclatge professional i l’especialització dels periodistes. Presidit per Sílvia Cobo, el grup col·labora estretament amb el Centre de Formació i
Desenvolupament, encarregat de coordinar l’oferta de cursos destinada a facilitar que els periodistes es puguin
continuar formant al llarg de tota la seva trajectòria professional.

4.8
QÜESTIONS DE GÈNERE

Marga Solé és la delegada de Gènere del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Entre les tasques que li ha
encarregat la Junta de Govern hi ha la signatura de l’acord de col·laboració del 22 de juliol entre el Col·legi
de Periodistes, la Direcció del Programa de la Dona de l’Ajuntament de Barcelona i l’agència ABITS per a dur
a terme la difusió, seguiment i formació de les recomanacions El tractament de la prostitució i el tràfic
d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació.
La delegada de Gènere també va participar en activitats organitzades per l’Associació de Dones Periodistes
de Catalunya (ADPC) de la qual és membre de la junta i de l’Institut Català de les Dones (ICD), entre d’altres.
Tanmateix, durant l’any 2015 ha assistit a les sessions de la Comissió Nacional per a Una Intervenció Coordinada Contra la Violència Masclista, de la qual en formen part les forces polítiques, socials, policials, sindicals,
empresarials i institucionals de Catalunya i els col·legis professionals.
Entre els temes abordats per aquesta Comissió el 2015 destaquem iniciatives com un programa de millora i
innovació de la formació de mestres pel que fa a les relacions de poder, violències i altres formes de relació
abusives a l’escola així com un programa per a l’abordatge de la violència contra la parella de la Subdirecció
General de Drogodependències del Departament de Salut. Tanmateix, s’hi han presentat indicadors de la violència masclista en l’àmbit de la parella per part del Departament de Justícia de la Generalitat i una avaluació
de la Xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs) de Catalunya. En el mateix àmbit, el sindicat
Comissions Obreres ha informat sobre el Servei d’Informació i assessorament a les dones en l’àmbit laboral.
Al mateix temps la delegació de Gènere del Col·legi de Periodistes ha participat en la tramitació del Projecte
de decret de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència masclista que ha estat impulsat per
la Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat.

Com cada any, la Intercol·legial de Sèniors va organitzar un concert amb la Coral del Col·legi de Metges (COMB)
i l’Hospital de Sant Pau, la Coral dels Enginyers, la Coral dels Advocats i l’Orquestra del COMB, Ars Medica.
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5.1.
CENTRE DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
OFERTA ACADÈMICA
Cursos
Al llarg del 2015 s’han ofert un total de 80 cursos i s’han celebrat 68 edicions diferents, amb un total de 505
hores de formació.
Durant aquest any s’han organitzat cursos que aporten els recursos necessaris per poder afrontar nous reptes i que faciliten la millora professional i l’accés a diferents àmbits d’ocupació. Entre les noves propostes
temàtiques que s’han dissenyat trobem postproducció digital de fotografia, seguretat informàtica, gamificació,
tècniques de protocol, noves narratives multimèdia, comunicació interna, Wordpress, InDesign, generació d’
ingressos amb continguts digitals, creació d’una web personal o de vídeos professionals. També s’han donat
orientacions per treballar com a consultor de comunicació o com a freelance, o per posar en marxa startups
periodístiques.
El 2015 el Centre s’ha dotat d’un equip docent format per 54 professionals (35 homes i 19 dones).
Per facilitar l’accés a la formació dels col·legiats/des en la seva àrea geogràfica s’ha incrementat la celebració
de cursos en les diferents seus de les demarcacions del Col·legi, on s’han arribat a organitzar fins a 23 edicions, amb l’assistència de 233 alumnes.
Els cursos que s’han programat s’agrupen en quatre àmbits:
»» Habilitats Professionals i Emprenedoria
»» Periodisme Digital
»» Comunicació Corporativa
»» Tècniques de Periodisme i Comunicació
Els alumnes segueixen puntuant els cursos amb una nota alta similar a l’any anterior, amb un grau de satisfacció general de 8,2.

Webinars
El Centre de Formació ha repetit la programació estable de webinars durant el 2015, pensant en totes aquelles persones que no es poden desplaçar per fer un curs presencial o no disposen de prou temps i així poder
facilitar l’actualització de coneixements sobre una matèria de forma àgil i còmoda.
Els temes que hem escollit són complementaris dels cursos presencials i han estat impartits per professors del
Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi. S’han centrat bàsicament en l’aprenentatge d’eines molt
pràctiques amb unes pautes concretes que es puguin ensenyar en una hora. L’alumne que segueix un webinar
i vol aprofundir més sobre el tema en què s’ha basat aquesta formació en línia pot fer-ho després assistint al
curs presencial que el mateix docent imparteix al Col·legi.
S’han combinat webinars en català i en castellà i en horari de matí i tarda per poder satisfer necessitats
diverses.
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Els 20 webinars programats han estat els següents:
»» Com es fa una nota de premsa
»» Com fer cronologies interactives
»» Com gestionar les crisis en Xarxes Socials
»» Com optimitzar el teu perfil a Linkedin
»» Consells per escriure a Facebook i Twitter
»» Crear i gestionar informes amb Google Analytics
»» Crear infogràfics, gràfics i imatges interactives
»» L’engagement en Social Media i el ROE
»» Gestiona la teva informació amb Evernote
»» Introducció a les narratives per a mòbils i tauletes
»» Privacitat del periodisme a Internet
»» Trucs per redactar a la web
»» Periscope, què és i com integrar-la en una estratègia de comunicació
»» Com fer fotografies interactives
»» Privacitat del periodisme a Internet
»» Trucs per redactar a la web
»» Com es fa una nota de premsa
»» Introducció al periodisme mòbil
»» Consells per escriure a Facebook i Twitter
»» Com gestionar les crisis en xarxes socials

Master Class
Dues revolucions en el periodisme nord-americà
El 16 de juny passat Robert S. Boynton, escriptor i director del programa de Reportatge literari de la facultat
de periodisme de la Universitat de Nova York i autor de The New New Journalism aprofundia en les noves
tendències del periodisme nord-americà, que també es manifesten al nostre país.
Explicava que el periodisme actual es torna a apropar al públic en la recerca de sostenibilitat econòmica. El públic s’ha convertit en soci en la cerca, difusió i pagament de les notícies. És un canvi radical que s’ha convertit
en alternativa davant el descens de la publicitat.
I d’altra banda, torna a prendre força el periodisme de veus: la ràdio digital ha sorgit amb ímpetu, i els podcasts
s’han convertit en l’última frontera de la combinació de qualitat, rapidesa i credibilitat en un univers mediàtic
saturat.

10 fórmules infal·libles per fracassar en la transició digital dels mitjans impresos
L’1 de desembre, Juan Antonio Giner, president i fundador de l’Innovation International Media Consulting
Group, una de les empreses de consultoria periodística més prestigioses del món i editor dels informes anuals
sobre Innovations in Newspapers (Londres) reflexionava sobre casos i experiències d’empreses periodístiques
de molts països en els seus esforços per aconseguir una transició exitosa cap a noves plataformes digitals.
Segons el seu criteri, aquesta transició no podrà ser mai viable ni des de redaccions “paperitzades” ni des de
redaccions de baix cost. El nou paradigma ha de ser una estratègia on es passi d’“empreses periodístiques
impreses amb extensions digitals” a “empreses periodístiques digitals amb extensions impreses”.
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RESULTATS DE L’EXERCICI 2015
Assistència (dades d’ocupació en sessions de 5 h):
1.154 alumnes (100%)
»» 917 col·legiats (79%)
»» 258 col·legiats en actiu (22%)
»» 658 places gratuïtes per a col·legiats a l’atur (57%)
»» 237 públic extern (21%)
D’aquests 1.154 alumnes, 921 han assistit als cursos celebrats a la seu de Barcelona, mentre que 233 ho han
fet a les seus de les altres demarcacions.

Resum de les enquestes de satisfacció:
»» Organització dels cursos: 9
»» Utilitat dels cursos: 8,5
»» Forma d’impartir i coneixements professor: 8,9
»» Grau de satisfacció general: 8,2

Relació dels cursos que han tingut més demanda:
»» Gestió de xarxes socials per a mitjans de comunicació
»» Instagram: eines i tècniques per a comunicadors i empreses
»» Introducció al protocol per a comunicadors
»» Wordpress per a periodistes - Nivell avançat
»» Community Manager - Nivell avançat
»» Introducció al SEO per a comunicadors
»» De periodista a consultor de comunicació
»» Maquetació de material corporatiu amb InDesign
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5.2
BORSA
DE TREBALL
El Col·legi disposa d’una borsa de treball especialitzada dins del sector periodístic per als col·legiats/des que
cerquen una reorientació professional o que estan en procés de recerca de feina
A 31 de desembre de 2015 hi havia 342 empreses inscrites a la borsa de treball del Col·legi, 81 de les quals
es van inscriure al llarg de l’any.
L’activitat de la borsa de treball durant l’any 2015 és la següent:
PERÍODE

El programa era totalment gratuït i es basava en sessions individuals i col·lectives durant 10 mesos, on els
periodistes autònoms van rebre formació en gestió empresarial orientada al periodisme, però també en altres
matèries com la gestió eficaç del temps, l’elaboració de pressupostos, la gestió comercial i l’atenció al client,
el circuit documental o l’aspecte comunicatiu i la marca personal.
El nivell global de satisfacció del programa per part dels participants ha estat molt alt, amb una puntuació mitjana de 8,8. Els participants han manifestat que, entre altres coses, el programa els ha obert la porta a noves
oportunitats, han variat els hàbits de treball, especialment en la tasca comercial, han après a gestionar millor
el seu temps i han perfeccionat els coneixements en matèria empresarial.

SECTOR

OFERTES

Gener

10

Premsa escrita (diari)

9

Febrer

14

Premsa escrita (revista)

3

Març

6

Ràdio

1

Abril

16

TV

4

Maig

8

Agència informació/comunicació

8

Juny

9

Docència

4

Juliol

7

Mitjà digital i web 2.0

14

Agost

5

Gabinet de premsa/comunicació

21

Setembre

12

Editorial

6

Octubre

11

Publicacions periòdiques

1

Novembre

18

Altres sectors afins

3

9

Altres

31

No s’especifica

20

TOTAL

125

Desembre
TOTAL

Programa subvencionat d’ajuda als periodistes autònoms
El Col·legi de Periodistes va rebre una subvenció del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per
impartir, per primer cop, el programa Consolida’t de suport en formació i assessorament a 36 autònoms, amb
l’objectiu d’enfortir, millorar i consolidar el seu negoci o de reinventar-lo amb l’elaboració d’un pla d’acció.

OFERTES PUBLICADES

125

EDAT

INSCRITS A LA
BORSA DE TREBALL

21-30

540

31-40

635

41-50
51-60

EVOLUCIÓ BORSA DE TREBALL
Col·legiats/des
inscrits

Ofertes
publicades

Empreses
donades d’alta

2011

546

66

68

252

2012

354

125

54

153

2013

272

108

71

+ 60

41

2014

237

118

68

TOTAL

1.621

2015

212

125

81

TOTAL

1.621

544

342

Cursos in company per a empreses i institucions
Durant el 2015 el Centre de Formació va realitzar dos cursos de Comunicació en Situacions de Crisi per a l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, un curs de Gestió de la Reputació Corporativa per als delegats de
comunicació dels bisbats de Catalunya i dos cursos sobre Infografies, gràfics interactius i imatges interactives
i Noves narratives digitals per a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.
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5.3
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
MONTSERRAT ROIG
El Centre de Documentació Montserrat Roig treballa amb el seu propi Pla Estratègic aprovat per la Junta de
Govern l’any 2012 que té com a objectius generals:
»» Gestionar la memòria de l’associacionisme periodístic a Catalunya.
»» Gestionar la informació i el coneixement del Col·legi de Periodistes.
»» Formar i informar.
»» Buscar la rendibilitat i sostenibilitat dels serveis.
El seu organigrama s’estructura en:
»» Comissió Assessora: Anna Comas, Jaume Fabre, Xavier Fuertes, Carles Geli, Montserrat Rius,
Carles Singla i Teresa Turiera.
»» Bibliotecària de la Junta de Govern: Núria de José.
»» Documentalistes: Carme Teixeiro i Xènia Terrones (estudiant en pràctiques).

ACTUACIONS DESTACADES
L’any 2015 ha suposat la consolidació, amb excel·lents resultats, del projecte de digitalització del fons històric i editorial que confirmen l’aposta encertada que significa la participació en projectes cooperatius i oberts
de consulta de col·leccions digitalitzades a text complet. A tall d’exemple, la revista Annals del Periodisme
Català, en la seva versió digital i en línia (5.000 imatges), compleix dos anys al repositori cooperatiu RACO
amb unes xifres acumulades de més de 40.000 consultes arreu del món.
L’actuació Llegats dels periodistes - memòria de l’ofici ha creat una xarxa de prescriptors al llarg del
territori i dels diferents àmbits professionals, ha rebut el reconeixement com a contribuïdor per part de l’Arxiu
Nacional de Catalunya a l’abril i ha establert contactes amb futurs legataris. Treballem en aquesta actuació
conjuntament amb el Grup de Treball Seniors. Llegiu-ne més al punt 4.8 d’aquesta memòria.
Des del mes de maig, s’incorpora al nostre catàleg bibliogràfic el fons documental de la Demarcació Terres
de l’Ebre del Col·legi amb la Biblioteca Municipal Marcel·lí Domingo de Tortosa. Suposa la incorporació d’una
nova biblioteca a la nostra petita xarxa i ja en som quatre (Barcelona, Girona, Lleida i Terres de l’Ebre) amb un
fons pròxim als 7.500 documents.
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Altres activitats destacables han estat: el 10 de juny, el Col·legi de Periodistes s’afegeix en un acte públic a
la Declaració per la protecció i promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals d’Andorra i
Catalunya. També al mes de juny, comencen els treballs de la Comissió d’Homenatge a Montserrat Roig,
assistim en representació del Col·legi. També, hem estat amfitrions, a l’octubre, de la Jornada bianual del
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya que aplega a més de 70 institucions del món de la
documentació dels Països Catalans.

EL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ EN XIFRES
Fons documental
El Centre de Documentació Montserrat Roig forma part d’una petita xarxa juntament amb les biblioteques de
les demarcacions de Girona, Lleida i Terres de l’Ebre (incorporada aquest any) amb un fons especialitzat en
l’exercici de la professió periodística. Donen servei per a la capacitació, l’ensenyament i la investigació periodística. Els fons es poden consultar a través d’un catàleg bibliogràfic conjunt que aquest any ha augmentat un
5% els seus fons amb noves publicacions. Pràcticament totes les noves adquisicions han estat el resultat de
les polítiques d’intercanvi amb 15 editorials que significa un sensible estalvi econòmic per al Col·legi superant
els 2.000 €.
TOTAL DE DOCUMENTS
I PER BIBLIOTECA
TOTAL

7.422

5.008
BARCELONA

1.422

TOTAL

75%

100%

MONOGRAFÍES

6%

GIRONA

REVISTES I ANUARIS

211
781

TIPUS
DE DOCUMENTS

TERRES DE L’EBRE

LLEIDA

13%

6%
TESIS

FONS HISTÒRIC
I DE REFERÈNCIA

Servei de préstec de documents
Hem dut a terme 207 préstecs. Un 63% més que l’any passat. Els 4 títols més consultats han estat:

A finals del mes de novembre, es presenta públicament el Repositori Digital, el contenidor d’objectes digitals, del Col·legi. Donem resposta a la necessitat d’ordenar, preservar, recuperar i difondre la informació i
el coneixement generats des de la nostra entitat així com complir amb les condicions que imposa la Llei de
Transparència a les organitzacions. També, participa en aquest projecte el Consell de la Informació de Catalunya incorporant tota la seva producció. A finals d’any, tenim pràcticament 300 objectes incorporats dels quals
el 50% corresponen a esdeveniments i banc d’imatges d’ambdues organitzacions.
L’eina de gestió del Repositori Digital (Omeka) ens permet crear exposicions virtuals amb els objectes que
conté. Al llarg del 2015 treballem en la producció de la primera exposició d’aquest caire del Col·legi. Amb
Cap de turc, bandera de llibertat commemorem els 40 anys de l’anomenat Cas Huertas, empresonament i
consell de guerra a Josep Maria Huertas Clavería que fou el nostre Degà. Atenent al nombre de consultes, fem
una valoració molt positiva: fins a finals del 2015 i en un mes d’existència, les pàgines visitades del Repositori
arriben a 3.500, amb un temps de permanència de prop de 7 minuts i un 47% de noves sessions.
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Repositori o biblioteca digital

Perfil dels usuaris i grau de satisfacció

Facilita l’accés en obert i a text complet a la informació i el coneixement generats pel Col·legi de Periodistes
de Catalunya i el Consell de la Informació de Catalunya amb prop de 300 objectes incorporats aquest any.

El 2015, el Centre de Documentació ha registrat un total de 900 consultes a 1567 documents. Experimenta
un creixement sostingut al llarg dels darrers anys (1% el 2015). El perfil d’usuari majoritari és el d’un col·legiat
que consulta les monografies especialitzades.

TIPOLOGIA
DELS OBJECTES
TOTAL

100%
27%
BANC D’IMATGES

TIPUS D’USUARI QUE
CONSULTA EL FONS

TIPUS DE FONS
CONSULTAT

TOTAL

TOTAL

100%

18%
23%
ESDEVENIMENTS

12%
PUBLICACIONS,
REVISTES

2%

6,95%

15,46%

ESTUDIANTS / INVESTIGADORS
COMUNICACIÓ

ESTUDIANTS / INVESTIGADORS
D’ALTRES

18%

COMUNICATS,
NOTES DE PREMSA

»» Reculls diaris i dossiers monogràfics de premsa i en línia: 225 al llarg de 2015 sobre temes
professionals amb més de 200 subscripcions al servei d’alerta.
»» Butlletí de novetats bibliogràfiques bimestral.
»» Catàleg bibliogràfic en línia: permet consultar de manera remota el catàleg del fons documental,
gestionar una biblioteca pròpia individualitzada per a cada col·legiat i compartir el contingut a través
de les xarxes socials.
»» Guia de recursos i bones pràctiques: al nostre escriptori virtual es troben 4 pestanyes:
• Habilitats i competències professionals
• Orientació professional
• Emprenedoria
• Recursos TIC per a periodistes
»» Gestor de pàgines web favorites. Marcador social que recull prop de 400 enllaços a webs d’interès
professional etiquetades temàticament i 50 seguidors. Destaquen:
• 8 plataformes de micromecenatge (nova etiqueta incorporada el 2015)
• Més de 20 directoris i guies de mitjans
• 18 borses de treball
• Prop de 200 premis i beques
• 30 recursos i guies TIC

Serveis
»» 2 ordinadors de cortesia amb accés a Internet, wifi i 8 punts de lectura.
»» El CDMR respon (servei d’atenció i consulta ràpida).
»» Atenció personalitzada als investigadors que ho sol·licitin i assessorament en la recerca documental.
»» Difusió selectiva de la informació: servei d’informació bibliogràfica amb 43 perfils diferents.
»» Espai expositiu de les novetats bibliogràfiques.
»» Préstec de documents (5 documents durant 3 setmanes renovables)
»» Reproducció i impressió de documents (1.064 l’any 2015).
»» Suggeriments de compres.
»» Fons històric i editorial del Col·legi consultable en línia:
• Annals del Periodisme Català
• Hoja del Lunes de Barcelona
»» Hemeroteca virtual de premsa generalista.
»» Gestió dels llegats dels arxius personals dels col·legiats.

2,62%
MONOGRAFIES GENERALISTES

4,40%

58,14%
MONOGRAFIES ESPECIALITZADES

11,17%

GENERALS

PRODUCTES
MULTIMÈDIA

Productes
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100%

DOCUMENTS OFICIALS

HEMEROTECA ESPECIALITZADA

64,26%
COL.LEGIATS

28,08%

8,94%

HEMEROTECA GENERAL

INTERN (SERVEIS, ASSOCIACIONS
A DINS DEL CPC)

Hem copsat el grau de satisfacció dels 358 usuaris únics dels nostres serveis amb resultats molt positius
que també ens han permès detectar el desig que el servei de préstec s’ampliï en més dies, la necessitat de
millorar l’accés en línia i “in situ” al fons i serveis, incrementar la digitalització dels fons i l’ampliació de l’espai
de treball.
SATISFACCIÓ DELS USUARIS AMB
EL CENTRE I ELS SEUS SERVEIS
EXPRESSAT ENTRE

0-5

4,55
INFORMACIÓ
FACILITADA

4,29
SERVEI DE PRÉSTEC

4,49
ACCÉS AL FONS DOCUMENTAL

4,41
4,09
EQUIPAMENTS
DEL CENTRE

SUPORT A L’ELABORACIÓ
DEL TREBALL

4,33
COBREIX LES MEVES
NECESSITATS INFORMATIVES

Convenis signats pel CDMR
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5.4
REPORT.CAT

SERVEI D’ASSESSORAMENT FINANCER

El portal Report.cat és una iniciativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya per permetre que els periodistes
més joves i els que estan a l’atur puguin seguir exercint i la seva feina tingui visibilitat. Report.cat, especialitzat en continguts sobre el món del periodisme i la comunicació, està dirigit per Jordi Rovira i va publicar la
primera peça el 18 de març del 2015. A poc a poc, es va anar omplint de contingut, tot i que la presentació
oficial no va tenir lloc fins al 27 d’octubre, dia que es van presentar els resultats de l’Enquesta sobre l’estat
d’ànim del Periodisme a Catalunya elaborada des del portal. Des del març fins al dia d’avui, s’han publicat
una quarantena de peces periodístiques (reportatges, anàlisis, cròniques, entrevistes o fotogaleries) i a finals
d’any, l’equip –format per periodistes col·legiats, condició indispensable per poder-hi publicar– ja compta amb
una vintena de persones. Cal destacar que els tres millors treballs de cada mes del portal reben una beca de
la Fundació Ferrer Eguizábal.
La majoria dels col·laboradors són joves que fa poc temps que s’han col·legiat. La idea és que, mitjançant el
seguiment de la seva feina, aprenguin i millorin el nivell de producció periodística i d’escriptura. I a partir d’aquí,
oferir-los una finestra per donar a conèixer la seva feina.
Entre març i desembre, el portal va comptabilitzar 13.949 visites i 20.948 pàgines vistes i la fidelització va a
l’alça, ja que el percentatge de lectors que tornen al portal és cada cop major.

5.5
SERVEIS D’ORIENTACIÓ
I ASSESSORAMENT
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dimarts de 16.30 a 18 h.
També té modalitat telefònica i per correu electrònic. La professional que assessora és M. Eugènia Gay, del
Bufet Gay-Vendrell.
MODALITAT DE CONSULTA

CONSULTES REBUDES

Presencial

42

Telefònica

56

Correu electrònic
TOTAL

4
102

SERVEI D’ASSESSORAMENT FISCAL
Aquest servei d’assessorament es presta, en modalitat presencial, a la seu central del Col·legi, a Barcelona,
els dilluns alterns de 16 a 18.30 h. També té modalitat telefònica i per correu electrònic. L’any 2015 s’inicià
un acord de prestació de servei amb la consultoria Caldes Gestió Empresarial. El professional que assessora
habitualment és Rubén Blanco.
MODALITAT DE CONSULTA

CONSULTES REBUDES

Presencial

82

Telefònica

6

Correu electrònic
TOTAL

54

5

Aquest servei d’assessorament es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dijous de 16 a 18 h.
Actualment aquest servei només té modalitat presencial. El professional que assessora és Oriol Sepúlveda,
de l’empresa Q-Renta.
MODALITAT DE CONSULTA

CONSULTES REBUDES

Presencial

4

TOTAL

4

SERVEI D’ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC
Aquest servei d’assessorament es presta majoritàriament per correu electrònic o via telefònica. El professional que assessora és Genís Margarit, de l’empresa IPNET Centralized Solutions.
MODALITAT DE CONSULTA

CONSULTES REBUDES

Correu electrònic

13

Telefònica

6

TOTAL

19

SERVEI D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
Aquest servei d’orientació es presta a la seu central del Col·legi, a Barcelona, els dimecres alterns de 15.30
a 18.30 h. L’any 2013 es va començar a oferir també a les demarcacions. També té modalitat telefònica. El
professional que assessora és Jorge Boixeda, especialitzat en orientació professional.
El servei s’ofereix en una sessió d’una hora en la qual l’orientador professional ajuda els col·legiats i col·legiades a construir un pla d’acció en les situacions d’atur o els assessora quan volen reorientar la seva trajectòria
professional.
PERÍODE
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
TOTAL

VISITES ATESES
4
5
4
4
2
2
5
0
3
6
3
0
38

Del control de qualitat que es fa mitjançant una enquesta en finalitzar les sessions d’assessorament, es desprèn que el grau de satisfacció en totes elles és força elevat.
En la mateixa enquesta es dóna l’opció d’incloure suggeriments o aspectes a millorar sobre el servei ofert, informació que es considera fonamental per tal de mantenir el nivell de qualitat dels serveis. Sovint es fa esment
del desig que les sessions d’assessorament tinguin més freqüència i més durada.
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5.6
GESTIÓ DE
SUGGERIMENTS I QUEIXES
Aquest servei està a disposició de col·legiats i col·legiades i de la ciutadania en general. Es pot adreçar al
Col·legi un escrit de suggeriment o de queixa sobre el funcionament del Col·legi i els seus serveis o amb relació
al sector periodístic dins l’àmbit català.
TIPUS DE COMUNICACIÓ

QUANTITAT GESTIONADA

Suggeriment

2

Queixa

13

TOTAL

15

QUI HA UTILITZAT EL SERVEI

5.9
ALTRES ACTUACIONS
DEL SERVEI D’ATENCIÓ
AL COL·LEGIAT
Per a un funcionament més integral de les diferents demarcacions que formen part del Col·legi, durant l’any
2015 s’ha acabat d’implementar a totes les demarcacions el mateix programari de gestió de base de dades
col·legial. Aquesta implementació ha de permetre una gestió més àgil i, per tant, una optimització de les tasques.

5.10
COMUNICACIÓ

QUANTITAT

Col·legiats/des

14

Ciutadans/nes

1

TOTAL

15

5.7
MÚTUA
MÈDICA ASISA
La mútua mèdica ASISA, amb la qual el Col·legi manté un acord de prestació de serveis, ofereix una cobertura
mèdica amb unes condicions preferents i més avantatjoses per a col·legiats i col·legiades.
A 31 de desembre de 2015 el nombre total d’altes a la mútua és de 1.691, de les quals 927 corresponen a
col·legiats i col·legiades i 764 a beneficiaris directes.

CAPÇALERA
Durant el 2015 s’ha continuat editant la revista del Col·legi, Capçalera, que té una periodicitat trimestral i que
és un dels productes més ben valorats pels col·legiats i col·legiades segons les darreres enquestes. Apareix
als mesos de març, juny, setembre i desembre, i s’envia de manera gratuïta a tots els associats. A les seves
pàgines es poden trobar entrevistes, cròniques i reportatges que giren al voltant de la professió periodística i
del món de la comunicació. S’imprimeixen 4.000 exemplars i té un preu de 4 €/exemplar. Es pot trobar en els
quioscos especialitzats.
Número 167

Un procés, dos discursos. Un estudi revela les diferències en la cobertura del moviment sobiranista als diaris
de Catalunya i Madrid.
Número 168

Clarobscurs digitals. Vint anys després dels primers mitjans a la Xarxa, el periodisme viu rodejat d’incerteses.

5.8
SERVEI
D’UTILITZACIÓ D’ESPAIS

Número 169

Periodisme transmèdia. Les eines digitals permeten crear una nova narrativa que integra diferents llenguatges.
Número 170

Lloguer de sales
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ofereix un seguit d’espais (sales i aules), a disposició d’entitats i empreses, per a la celebració de reunions, conferències i jornades professionals.
Durant l’any 2015, s’han celebrat 79 actes externs en els espais de la seu central de Barcelona, a banda dels
pròpiament interns.

Espai de coworking
Tots els col·legiats i col·legiades poden fer ús dels espais de les respectives seus col·legials, de forma gratuïta
i prèvia petició, per a qüestions relacionades amb la professió (conferències, reunions de treball, etc.), sempre
que siguin sense ànim de lucre.

Innovadors. Iniciatives periodístiques es fan un lloc amb noves fórmules.

CICLE DE DEBATS #FUTUR
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, després de la bona acceptació que ha rebut aquest cicle de debats
sobre el #Futur del periodisme, iniciats l’any 2012, ha renovat el conveni amb la fundació Obra Social “la Caixa” i durant el 2015 ha tornat a celebrar un altre cicle al CaixaForum. L’objectiu d’aquests debats és continuar
enfortint el periodisme, conèixer les últimes tendències, els problemes de l’ofici i les pràctiques que s’impulsen
per a superar-los i oferir informacions independents i de qualitat.

Debats realitzats:
20/11/2014 25 anys de la caiguda del Mur de Berlín

A banda, l’any 2015 s’ha posat en marxa un espai de coworking, a la seu central de Barcelona, des d’on poder
treballar unes hores utilitzant alguns serveis de les instal·lacions, com ara la xarxa WIFI.

Josep Martí Font, periodista, excorresponsal d’El País a Alemanya
Llibert Ferri, periodista, excorresponsal de TVC a Rússia
Pilar Bonet, periodista, corresponsal d’El País a Rússia

La iniciativa ha estat molt ben rebuda per part del col·lectiu, que ha fet ús d’aquest espai amb un nombre total
de 65 reserves des que es va posar en marxa el mes de març.
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El 9 de novembre de 2014 van complir-se 25 anys de la caiguda del Mur de Berlín, una data important per a
molts berlinesos que van viure a una banda i altra i un fet que va marcar un capítol en les seves vides i en la
història del Segle XX. Es va aprofitar l’efemèride per conèixer com ha canviat la feina dels corresponsals en
aquest quart de segle, quines són les seves rutines i com la tecnologia ha transformat la seva feina.
03/02/2015 La transformació del periodisme

Antoni Bassas, periodista
Iñaki Gabilondo, periodista
Iñaki Gabilondo i Antoni Bassas, dos periodistes que acumulen a l’esquena molta professió i molta experiència, practiquen l’ofici des de joves. Això els ha obligat a adaptar-se als constants i frenètics canvis tecnològics.
Van començar practicant el periodisme tradicional i analògic, per acabar aprofitant les oportunitats tecnològiques i digitals de la comunicació. Com ha condicionat la tecnologia la seva manera de fer i entendre el
periodisme? Els principis deontològics sempre són els mateixos? El periodisme només pot ser ara multimèdia?
19/03/2015 Mites i realitats sobre els mitjans de servei públic a Europa

Roberto Suárez Candel, cap del Media Intelligence Service (MIS) de la Unió Europea de Radiodifusió
(European Broadcasting Union – EBU)
Teresa Turiera, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Continua la gent mirant la tele com fins ara, o bé han reemplaçat la programació pels continguts sota demanda? Què miren i escolten els joves? Cal migrar cap a una estratègia “mobile-first”? Tindrem mai ràdio digital?
Qui l’oferirà? I la TDT, no seria millor migrar cap a una distribució en línia?
Utilitzant els resultats de Visión2020, un gran projecte de recerca que ha comptat amb la participació de més
de 50 serveis públics europeus, aquesta conferència va aportar un ampli repertori de dades sobre tendències
de consum, innovacions tecnològiques i models de negoci, i va introduir exemples recents sobre com els serveis públics estan fent front a les transformacions socials i econòmiques que estan sacsejant Europa.
04/06/2015 Com explicar històries periodístiques amb software i dades?

Al Shaw, de ProPublica
Elisabetta Tola, de Datajournalism.it
Karma Peiró, periodista digital i de dades
ProPublica, un dels mitjans independents més prestigiosos del moment, va dedicar tot un any a una investigació per demostrar una de les tragèdies mediambientals més silenciades dels Estats Units fins a la data:
la pèrdua dels aiguamolls de Louisiana. Amb imatges satèl·lit, fotografies, mapes interactius, dades i àudio
van demostrar com una gran part d’aquest Estat s’ha esvaït sota els peus dels seus residents. El periodista
Al Shaw va explicar els detalls d’aquest gran treball i com el periodisme actual va molt més enllà d’explicar
històries només amb paraules i fotografies.
D’altra banda, la periodista d’investigació científica Elisabetta Tola va centrar-se en les dificultats de fer
periodisme de dades i de qualitat a Itàlia, un dels pocs països d’Europa encara sense Llei de Transparència.

BUTLLETINS DE NOTÍCIES
Des del departament de comunicació del Col·legi s’han enviat al llarg d’aquest any 42 Butlletins de Notícies.
Amb una periodicitat setmanal, els butlletins han informat puntualment de les activitats que organitza el Col·
legi de Periodistes de Catalunya, així com els actes i cursos de més interès organitzats pel Col·legi i les seves
demarcacions territorials.

Revistes Capçalera que s’han editat aquest any.
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XARXES SOCIALS

PREMSA A LES ESCOLES

El Twitter del Col·legi, @Periodistes_org, ha arribat als 14.000 seguidors durant el 2015. És la xarxa social
més seguida de les que disposa el Col·legi de Periodistes de Catalunya. La segona xarxa social més seguida
és Facebook, amb una pàgina personal, que ha rebut el nou any superant els 3.500 seguidors. D’altra banda,
el Col·legi de Periodistes disposa del seu propi canal a YouTube, on hi ha penjats 155 vídeos des de la seva
obertura el 2009, compta amb 87 subscriptors i s’hi han realitzat més 25.221 visualitzacions per part dels
usuaris.
Cal afegir que des del Col·legi s’està estudiant l’opció de crear un compte d’Instagram per a publicar continguts diferents i arribar a un públic més jove.

Durant el mes de febrer de 2015 es va fer la sisena edició del programa La Premsa a les Escoles que va arribar
a un total de 50 centres de secundària de tota Catalunya. En la present edició del projecte, a la qual la fundació
Obra Social “la Caixa” va destinar 18.000 €, va arribar a totes les demarcacions catalanes respectant una proporcionalitat entre el nombre de col·legiats i la població de cada demarcació. Així, a Barcelona van participar
20 centres; a Tarragona, 8; a Lleida, 8; a Girona, 8 i 3 a les Terres de l’Ebre i Catalunya Central.
La iniciativa, impulsada conjuntament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i la fundació Obra Social “la
Caixa”des de l’any 2009, parteix del consens entre ambdues institucions sobre la importància que té el coneixement de l’actualitat per a la formació integral dels ciutadans.

COMUNICATS PÚBLICS
El Col·legi de Periodistes de Catalunya es pronuncia davant la societat a través de comunicats per fer pública
la seva postura sobre determinats temes que afecten el periodisme. Aquests textos es difonen, segons un
criteri d’importància, a través de notes de premsa als mitjans de comunicació, del web i les xarxes socials, i
són enviats als col·legiats en els butlletins setmanals de notícies. Aquests són els comunicats registrats durant
l’any 2015:

Al llarg de les sessions, d’una hora de durada aproximadament i que apleguen una cinquantena d’alumnes
de mitjana cadascuna, diferents experts, amb una àmplia trajectòria professional en l’àmbit periodístic, van
transmetre la seva experiència i, a partir d’aquesta, la necessitat de mantenir-se informats a través dels mitjans de comunicació. Per fer-ho, els periodistes recorren a diversos tipus de materials, com projeccions de
vídeos, portades històriques de diaris i notícies recents, que permeten promoure i impulsar entre els més joves
un consum crític i responsable dels mitjans de comunicació, donar a conèixer els valors i la feina de l’ofici del
periodista, i els serveis socials i democràtics que aporten.

07/01/2015
El Col·legi de Periodistes condemna enèrgicament l’atemptat contra la revista “Charlie Hebdo”

20/05/2015
El Col·legi de Periodistes denuncia l’assetjament que pateix
el col·legiat Ali Lmrabet

VALORACIÓ DE LES XERRADES PER PART DELS CENTRES EDUCATIUS

07/03/2015
El Col·legi de Periodistes denuncia l’intent dels partits
polítics de perpetuar els blocs electorals

22/05/2015
6000 Gràcies!!

27/03/2015
Convocatòria d’Assemblea General Ordinària
07/04/2015
El Col·legi de Periodistes reclama als ajuntaments catalans
que rebutgin els blocs electorals
13/04/2015
El Col·legi de Periodistes presentarà demanda al Tribunal
Europeu de Drets Humans d’Estrasburg contra els blocs
electorals
20/04/2015
El Col·legi de Periodistes insisteix en la necessitat de tractar amb especial cura la informació que afecti menors
29/04/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta en Assemblea Ordinària els comptes i les actuacions del 2014
30/04/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya rebutja de ple la
proposta del ministre de Justícia de sancionar els mitjans
que publiquin investigacions sota secret de sumari
13/05/2015
NO amb els nostres mitjans!
18/05/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya presenta una queixa
contra els blocs al consell d’Europa
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10/06/2015
El Col·legi de Periodistes s’afegeix a la “Declaració per la
protecció i promoció dels arxius audiovisuals de les televisions locals d’Andorra i Catalunya”
15/06/2015
Memòria de l’ofici. Preservar i difondre els arxius dels
periodistes
25/06/2015
Periodistes i editors signen un document contra la reforma
de la Llei d’Enjudiciament criminal
01/07/2015
El Col·legi de Periodistes amb Ricard González
21/07/2015
Una altra oportunitat perduda
29/07/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya demana una CCMA
forta, regida per criteris professionals
17/09/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera que la
Junta Electoral ha declarat un estat d’excepció informativa
12/10/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya denuncia les amenaces de la ultradreta
16/11/2015
El Col·legi de Periodistes de Catalunya amb París

Després de la realització de la xerrada, es va enviar un qüestionari de valoració de l’activitat als responsables
de cada centre on van tenir lloc. La valoració del programa La Premsa a les Escoles per part dels alumnes,
professors i periodistes participants és molt positiva. En l’edició del 2015, la mitjana dels centres educatius
que van participar-hi, van atorgar un notable alt a la iniciativa, mentre que els professionals que hi van participar, tots col·legiats i col·legiades, van fer també una valoració molt satisfactòria de l’experiència. En aquesta
edició, hi ha hagut una col·laboració molt estreta amb el programa afegir eduCaixa de la fundació Obra Social
“la Caixa” que en va fer un seguiment exhaustiu i es van generar sinergies comunicatives força interessants,
especialment a través de les xarxes socials.

5.11
PREMIS
I BEQUES
XI PREMI INTERNACIONAL DE PERIODISME MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
Aquest premi va néixer l’any 2004 com una iniciativa del Col·legi de Periodistes de Catalunya en reconeixement al
desaparegut periodista Manuel Vázquez Montalbán. Un guardó que serveix per fer un crit a favor de la dignitat,
la professionalitat i la independència dels comunicadors. Durant aquests anys s’ha premiat la feina de periodistes
com Maruja Torres, Josep Pernau, Joaquim M. Puyal, Luz Sosa, Ramón Besa o Jordi Évole.
L’entrega de la XI edició del Premi Internacional de Periodisme Vázquez Montalbán va tenir lloc el 16 de novembre a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i per unanimitat se li va concedir al periodista
i director de la revista Alternativas Económicas, Andreu Missé.
El jurat del premi Vázquez Montalbán de periodisme cultural i polític va estar integrat per Neus Bonet, degana
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Miguel Aguilar de Penguin Random House , Juancho Dumall de El
Periódico, Carles Revés del Grup Planeta, i Tomàs Delclós d’El País, que va actuar com a secretari del jurat.
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La decisió d’atorgar-li aquesta edició del premi a Andreu Missé va ser per unanimitat per la seva trajectòria
professional, facilitant informació econòmica, transparent, fiable, i comprensible més enllà dels interessos i
pressions.
El jurat va afirmar que: “al ciutadà li cal una informació econòmica transparent per actuar socialment i políticament. Això suposa la necessitat democràtica d’una informació fiable i comprensible. Andreu Missé, durant
tota la seva trajectòria professional, ha treballat per donar al ciutadà aquests conceptes més enllà dels interessos i pressions que pretenen obscurir-los. Missé ha treballat, en diferents mitjans, i segueix treballant amb
aquest esperit”.

VII PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ
Els Premis Gabinets de Comunicació s’atorguen amb una periodicitat anual i tenen com a referència el Manual
de Bones Pràctiques elaborat pel Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi. L’objectiu d’aquests
guardons és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen,
així com fomentar els esforços del sector privat i públic per donar accés a una informació veraç i útil. Com cada
any, es convoquen dues modalitats de premis, a les quals es poden presentar totes les campanyes i actuacions
desenvolupades al llarg de l’últim any. S’atorga un Premi al Millor Pla de Comunicació, un a la Millor Estratègia
de Comunicació Interna i un premi al/la Millor Portaveu.
L’entrega dels VII Premis Gabinets de Comunicació va tenir lloc el 30 d’octubre a Igualada i va anar a càrrec
de la degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet.
El jurat va decidir atorgar el Premi al Millor Pla de Comunicació a la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya per la campanya “Tu formes part de la solució”. El jurat va valorar la finalitat del projecte que lluita
per una societat amb menys desigualtats i ha destacat la claredat del missatge i la imatge gràfica moderna i
coherent. També valorà l’esforç realitzat per una entitat d’aquestes característiques i el cost zero que ha tingut
la campanya realitzada gràcies a la bona col·laboració amb administracions i mitjans.
El Premi a la Millor Estratègia de Comunicació Interna va ser per l’agència CatPress, serveis de comunicació
i el seu pla “Com combatre la síndrome ‘Me n’assabento abans al forn que a la feina’” per a la Fundació l’
Hospital Sant Bernabé de Berga. En aquest cas el jurat va valorar la resposta que es va donar a les peticions
dels 300 treballadors de l’Hospital per a una millor comunicació mitjançant eines de comunicació digitals com
una intranet o bé activitats comunitàries.
Finalment, també es va entregar el premi al Millor Portaveu (2014) que es va atorgar a Belén Giménez,
responsable de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. El jurat va destacar la seva
professionalitat i l’excel·lent tasca de comunicació i difusió de les seves campanyes de recollida d’aliments per
a la lluita contra la fam, la pobresa i l’exclusió social. Cal recordar que aquest guardó, que es lliura per segona
vegada, el trien els col·legiats i col·legiades d’una llista de candidats.

BEQUES FERRER EGUIZÁBAL
Les Beques Ferrer Eguizábal, subvencions que la Fundació Ferrer Eguizábal destina cada any al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, tenen com a finalitat estimular la formació dels periodistes en situació d’atur. En
el 2015, l’import d’aquestes beques (28.360 €) s’ha destinat als col·laboradors del web de notícies Report.
cat i als col·legiats aturats que han assistit als cursos del Centre de Formació i Desenvolupament a totes les
demarcacions.

El XI Premi Internacional de Periodisme Vázquez Montalbán va ser atorgat a Andreu Missé. Foto: Jordi Salinas
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EN DEFENSA DELS VALORS ÈTICS DE LA INFORMACIÓ
Al llarg del 2015, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha tractat amb especial èmfasi el conflicte
d’interessos a la professió, particularment pel que fa als periodistes que combinen la seva activitat amb la
promoció d’entitats o marques comercials a les diverses plataformes, una de les queixes més freqüents i motiu
també de nombroses consultes dels ciutadans.
Concretament, a finals d’abril el CIC va organitzar una jornada a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya
amb la participació de destacats professionals, i més endavant el CIC va encarregar un estudi a una comissió,
les conclusions del qual han quedat plasmades en un fulletó i al web. Preval, com no podia ser d’altra manera,
la necessitat de respectar l’article 7è del Codi Deontològic, en sintonia amb la resta de codis i principis existents a la Unió Europea.
Cal destacar també com a projecte, amb una molt favorable acollida, el repositori o biblioteca digital del CIC
(inclòs dins del repositori del Col·legi de Periodistes de Catalunya), creat el segon semestre del 2015, que ha
esdevingut una eina de consulta de gran utilitat, donat que recull el fons històric documental de l’entitat.

Activitats per donar a conèixer el CIC
Aquest any continua l’aposta del CIC i de Biblioteques de Barcelona pel cicle de xerrades sobre les problemàtiques actuals del periodisme, amb la col·laboració de periodistes com ara Pitu Abril (La corrupció al món de
l’esport) en actes convocats a diferents biblioteques de la ciutat.
També Carlos Pérez de Rozas s’ha prestat a participar en les activitats promogudes pel CIC. I gràcies a la
col·laboració de El Corte Inglés, es va organitzar la conferència Els ulls de l’ebola.
Més enllà de l’àmbit català, el CIC va dur a terme juntament amb la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontologia de la FAPE una jornada a Madrid sobre els reptes ètics en el periodisme digital. En l’àmbit europeu, ha
participat en la reunió anual de consells de premsa europeus celebrada en aquesta ocasió a Viena el passat
mes d’octubre.

ORGANITZA

LLOC

ACTIVITAT

DATA

CIC · Biblioteques de Barcelona

Biblioteques De Barcelona

Interpretar els mitjans amb
sentit crític

22 de Gener de 2015

Col·legi de Periodistes de
Catalunya i Col·legi de Metges
de BCN amb CIC col·laborador

Col·legi de Metges de Barcelona

Secret professional.
Drets i deures de metges
i periodistes

11 de Febrer 2015

Sevilla

Facultad de Comunicación.
Universidad de Sevilla

Participació del president del CIC
a las I Jornadas de la Ética de la
Comunicación

24, 25 i 26 de març de 2015
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Retos éticos del periodismo en la
era digital

CIC

El Corte Inglés

Xerrada amb Carlos Pérez
de Rozas: Los ojos del èbola

UB

Facultat d’Econòmiques UB

Participació de Roger Jiménez
al Seminari sobre transparència

CIC

Col·legi de Periodistes

Jornada Periodisme i publicitat:
Adversaris i aliats

12 de Març 2015

79

EVOLUCIÓ DE QUEIXES CIC

24, 25 i 26 de març de 2015

32

Març 2015
21

27 d’abril 2015

CIC

Universitat de Girona

CPC

CPC Lleida

Jornada Llibertat de Premsa

18

0 2

0 2

1998

21

1 0

1

0 2

1999

2000

2001

20
16

11

11

6 7

4

1

2002

29

26

23

8

1997

Xerrada d’Albert Garrido als alumnes
de la Universitat

72

Queixes de tramitació no ordinària
Queixes no admeses
Queixes Tramitació ordinària

3

5

2003

27 d’abril 2015

7 7

2004

7

2005

13
6

6

2006

2007

6

8

2008

1110

2009

17 15
12

2010

14
8 8

2011

11
5 6

2012

7

8 9

2013

2014

1 3

1

Any

Queixes de tramitació no ordinària

Queixes no admeses

Queixes Tramitació ordinària

Total

0

2

21

23

1998

0

2

18

20

1999

1

0

8

9

2000

1

6

7

14

2001

0

2

11

13

2002

1

4

23

28

2003

3

5

21

29

2004

7

7

11

25

2005

32

7

26
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2006

79

16

6

101

2007

72

13

6

91

2008

29

6

8

43

El Consell de la Informació de Catalunya, en l’exercici de les seves funcions, aprova resolucions que vinculen
a les parts que voluntàriament accepten el seu arbitratge. Per rebre l’arbitratge del CIC, qualsevol persona o
entitat pot presentar una queixa per la lesió comesa per part d’un professional o d’un mitjà de comunicació.

2009

11

10

20

41

2010

17

12

15

44

2011

14

8

8

30

2012

5

6

11

22

El nombre de queixes rebudes i tramitades ha estat similar al de l’any passat: 12 queixes de tramitació ordinària, tal com mostren els gràfics a continuació, dues queixes no admeses a tràmit, i el CIC s’ha adreçat
directament als mitjans de comunicació, a través de comunicats, en quatre ocasions, amb temes d’especial
sensibilitat per la societat (es poden consultar els comunicats i les queixes tramitades a la memòria del CIC
2015).

2013

1

3

7

11

2014

1

8

9

18

2015

4

2

12

18

CIC

CIC

FAPE · CIC

Segon semestre de 2015

CIC

Creació del repositori digital del CIC

Viena

Reunió anual de consells
de premsa europeus (AIPCE)

7-9 d’octubre 2015

Las fronteras del periodismo

13 d’octubre 2015

Port de Tarragona

Tramitació de queixes

2015

QUEIXES PRESENTADES AL CIC

1997

Maig 2015

12
4 2

Noves incorporacions al CIC
El Consell segueix un procediment rigorós, sempre d’acord amb els Estatuts. Admesa una queixa, es dóna
audiència a les parts per a fer les corresponents al·legacions. Tots els membres del Consell reben la informació
i documentació, es nomena una comissió informativa o un ponent i tots els altres membres del Consell són
convidats també a formar-ne part si el tema els sembla particularment interessant. Aquest funcionament de
comissió oberta ha donat bon resultat. N’han sortit informes o ponències que han facilitat la proposta d’acord
per presentar al Ple del Consell.
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Destaca aquest any la incorporació com a conseller de qui va ser fins fa poc el defensor del lector de La
Vanguardia, Josep Rovirosa, el qual va prendre possessió del seu càrrec a finals d’any i actualment ja està
col·laborant activament amb la resta de membres.

Adhesions al CIC
Al voltant de 80 mitjans de comunicació i entitats estan actualment adherits al Consell de la Informació de
Catalunya, els quals s’han compromès a vetllar pel Codi Deontològic de la professió periodística a Catalunya.
Entre els mitjans que han signat el protocol d’adhesió al CIC aquest any es troben, L’ Independent de Gràcia,
Gol Esports, Barcelona Televisió (BTV), La Rella i les webs Weloba i Diarieducació.cat.
La Fundació Consell de la Informació de Catalunya lliura un segell de compromís ètic als mitjans i associacions adherits a la institució que suposa un reconeixement de la tasca dels mitjans que poden reforçar la seva
credibilitat davant dels ciutadans
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7.1
JUNTA DE GOVERN
L’actual Junta de Govern va prendre possessió el 18 de març de 2014. Està integrada per:
Degana

Vocals

Neus Bonet

Enric Badia
Jordi Basté
Ramon Besa
Francesc Canosa
Sílvia Cobo
Laura Fanals
Laia Forès
Joan García Bausa
Esteve Giralt
Núria de José
Mònica López Ferrado
Ismael Nafría
Alícia Oliver
Carles Prats
Jesús Riverola
Raquel Sans
Xevi Masachs
Teresa Turiera-Puigbò

Vicedegans
Marc Vidal
Joan Ventura
Sara Sans
Rafa Gimena
Sílvia Tejedor
Gonçal Mazcuñán

Secretari
Jordi Navarro

Tresorer
Josep Maria Martí

JUNTA DE GOVERN
DEMARCACIÓ DE GIRONA

JUNTA DE GOVERN
DEMARCACIÓ DE TERRES DE L’EBRE

President: Joan Ventura
Vicepresidenta: Laura Fanals
Secretària: Sílvia Planas
Tresorer: Xevi Masachs
Vocal primera: Tania Tapia
Vocal segon: Xavier Cusell

Presidenta: Sílvia Tejedor
Vicepresident: Joan Josep Carot
Secretària: Sofia Cabanes
Tresorera: Rosa García
Vocal primer: Andreu Caralt
Vocal segona: Roser Royo

JUNTA DE GOVERN
DEMARCACIÓ DE LLEIDA

JUNTA DE GOVERN
DEMARCACIÓ DE CATALUNYA CENTRAL

President: Rafael Gimena
Vicepresident: Jesús Riverola
Secretària: Àngels Anton
Tresorer: Josep Ramón Ribé
Vocal primera: Mònica Mombiela
Vocal segona: Eva Pelegrí

President: Gonçal Mazcuñán
Vicepresident: Enric Badia
Secretari: Jordi Puiggròs
Tresorer: Jesús Sagués
Vocal primer: Abel Gallardo
Vocal segona: Anna Suárez

JUNTA DE GOVERN
DEMARCACIÓ DE TARRAGONA
Presidenta: Sara Sans
Vicepresidenta: Ivet Batet
Secretari: Marc Càmara
Tresorera: Raquel Sans
Vocal primer: Esteve Giralt
Vocal segona: Núria Valls
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7.2
PERSONAL DEL COL·LEGI
Gerència

Centre de Documentació Montserrat Roig

Xavier Fuertes

Carme Teixeiro
Xènia Terrones (estudiant en pràctiques)

Comunicació
Xavier Puig
Nil Marco (estudiant en pràctiques)

Serveis col·legials

Centre de Formació i Desenvolupament
Mònica Viñas
Núria Llobet

Cristina Dacruz
Maravillas Bolarín
Alicia Llamazares

Demarcació de Lleida

Àrea d’Administració i Finances

Anna Estartús

Jordi Carranza
Martí Calsapeu
Ciprià Codina
Nicolás Cuciz
Natàlia Vega

Compres quioscos
Manel Pérez
Aitor Delgado

Montserrat Palau

Demarcació de Girona
Demarcació de Tarragona
Laura Casadevall

Demarcació de Terres de l’Ebre
Joana Domènech

Demarcació de CATALUNYA CENTRAL
Anna Vilajosana

Serveis Generals
Ignasi Renom

Personal als quioscos
Adan, Marcos
Aguilar, Ricardo
Ahmad, Ahmad
Araguas, Pau
Arenas, Richard
Baena, Agustin
Baena, Agustin
Baena, Rafael
Biedma, David
Biedma, Marcelo
Biedma, Jose Antonio
Bove, Antoni
Calza, Carlos Damian
Canet, Jordi
Caron, Luis
Civit, Miquel
Climent, Vicente
Cuevas, Jaime

Fotos: Ignasi Renom

De Miguel, Fernando
Delgado, Eugenio
Fernandez, Hector
Garcia, Luis Miguel
Gomez, David
González, Janneth Viviana
Hidalgo, Jonathan
Laniado, Tomás
Llebarias, Rafael
López, Francisco Javier
López, Jose Ibin
Margarit, Guifré
Martin, Tomás
Montes, José Antonio
Morais, José Luis
Nacarino, David
Navas, Esteve
Novo, Miguel
Paredes, Miguel Humberto

Paredes, Fabricio Miguel
Parrado, Vicenta
Pi Pareja, Adriana
Puerto, Carmen
Rada, Jaime Antonio
Ramirez, Rafael
Roca, Eloi
Rodriguez, Encarnacion
Ruiz, Antonio
Salvador, Tomàs
Sandoval, Maria Elvira
Santfeliu, Xavier
Sauca, José Miguel
Valenzuela, Walter Gaston
Valverde, Juan
Zanuy, Maria Jesús
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