
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona,  18 de gener de 2016 

 

EL COL·LEGI DE PERIODISTES ACONSEGUEIX EN POQUES 

HORES DESENCALLAR LA SITUACIÓ DE L’ARXIU DEL 

FOTOPERIODISTA MANEL ARMENGOL 

 

 L’ARTICLE  “I ARA, ON DEIXO EL MEU ARXIU?” PUBLICAT A LA PLATAFORMA 

DIGITAL DEL COL·LEGI REPORT.CAT REP MÉS DE 5.000 VISITES EN UN MATÍ 

I DESPERTA LA SOLIDARITAT DEL SECTOR 

 

Un article publicat aquest dimarts a Report.cat, la plataforma digital del Col·legi de 

Periodistes, ha aconseguit que Manel Armengol, reconegut fotògraf de la 

Transició, aconsegueixi trobar lloc al seu arxiu fotogràfic pel qual patia ja que en 

els propers dies serà desnonat del seu pis de Barcelona.  

Armengol, que travessa per una delicada situació econòmica,  havia denunciat en 

aquest article a Report.cat que la seva principal preocupació davant aquest 

desnonament era on aniria a parar el seu arxiu fotogràfic, extens i d’alt valor 

històric. A les poques hores de  la publicació a la plataforma del Col·legi de 

Periodistes, l’Arxiu Nacional de Catalunya arribava a un principi d’acord amb el 

fotògraf per fer-se càrrec del dipòsit provisional de l’arxiu. 

L’article, titulat “I ara, on deixo el meu arxiu?”, ha necessitat poques hores per 

convertir-se en la peça més llegida de la història de la plataforma, superant les 

5.000 visites a primera hora de la tarda. Tant fotoperiodistes com tot tipus de 

professionals de la comunicació s’han fet ressò durant aquest dimarts de la situació 

d’Armengol i, en alguns casos, s’han compromès a cercar vies per ajudar-lo.   

Report.cat és la plataforma digital del Col·legi de Periodistes de Catalunya en la 

que qualsevol col·legiat/da està convidat a participar-hi. És un espai amb noticies, 

reportatges i entrevistes relacionades amb el periodisme i la comunicació. El passat  

mes d’octubre es va posar en marxa de manera oficial i està dirigit per Jordi Rovira 

i compta amb el suport del Col·legi i la Fundació Ferrer Eguizábal. 

 

Més informació: 

comunicacio@periodistes.org 
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