Guia de
serveis
En aquesta guia trobareu tots els avantatges
i serveis que us ofereix el Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Formar part del
Col·legi et serà útil per acreditar-te com a
periodista, però també per ajudar-nos a
dignificar les condicions de treball dels i les
periodistes, explorar noves vies professionals,
protegir la professió de qualsevol amenaça i
enfortir-nos com a col·lectiu.

#LaCasaDelsPeriodistes
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Acreditacions
Carnets
Els col·legiats/des disposeu d’un carnet de periodista que us
acredita davant qualsevol institució pública o privada. També
us servirà per demostrar la condició de col·legiat/da per
gaudir dels acords comercials que el Col·legi de Periodistes té
signats. És important tenir el carnet vigent per beneficiar-vos
de tots aquests avantatges.
Si us cal renovar el carnet perquè està caducat o l’heu perdut,
envieu un correu a carnets@periodistes.cat indicant el vostre
nom, cognoms, número de col·legiat/da, DNI i adjunteu una
fotografia de carnet en format jpg. Quan el carnet estigui fet, us
el farem arribar al domicili que consta a la vostra fitxa col·legial.
També podeu sol·licitar el Carnet de la Federació
Internacional de Periodistes (FIP). Aquest carnet té una
validesa de dos anys i cal demanar-lo al mateix compte de
correu.
Més informació: carnets@periodistes.cat

Braçals i armilles
Tots els periodistes col·legiats, que estigueu en actiu i ho
demaneu, també disposeu de braçals i armilles com a
elements identificatius per cobrir situacions on intervé la força
pública. Tots dos elements es poden aconseguir a les seus de
les sis demarcacions del Col·legi, tenen un cost mínim i una
vigència de 2 anys. La renovació dels elements identificatius és
indispensable i gratuïta per als col·legiats/des.
Més informació: armillapremsa@periodistes.cat
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Activitats
Els col·legiats/des podeu beneficiar-vos gratuïtament de les
activitats que es programen per poder estar al dia del que
passa al món del periodisme i la comunicació. Organitzem:
··
··
··
··
··
··

Visites a llocs d’interès
Exposicions temàtiques
Conferències i xerrades
Sessions “Off the record”
Jornades temàtiques
Participació en programes com “Premsa a les escoles” o
“EduCAC”
·· Premis periodístics
Podeu fer-nos arribar les vostres propostes a:
comunicacio@periodistes.cat

Beques i Premis
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i les seves
demarcacions concedeixen cada any premis i distincions
que permeten reconèixer la feina periodística. A més,
periòdicament, es destinen un seguit de beques a diferents
projectes vinculats amb la formació o la pràctica periodística.
Si vols més informació, contacta amb
comunicacio@periodistes.cat
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Borsa de Treball
Els col·legiats i col·legiades podeu accedir a una borsa
de treball especialitzada on trobar ofertes adequades a la
vostra formació i experiència. Treballem per convertir-nos en
la referència dels mitjans i les empreses de comunicació a
l’hora de fer selecció de personal. Cal recordar que totes les
ofertes laborals que es presenten són vigents i compleixen els
requisits indispensables per a ser considerades com a aptes
per a la seva candidatura.
Aquest és un servei exclusiu per als membres del Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la seva reproducció (xarxes socials,
plataformes web, etc.) està prohibida i pot comportar sancions.
Les empreses que vulguin publicar una oferta a la nostra Borsa
de Treball s’han de posar en contacte a través del telèfon 93
317 19 20 o del correu electrònic borsatreball@periodistes.cat
Una de les defenses del nostre ofici passa per combatre la
precarietat laboral. És per aquesta raó que des del Col·legi de
Periodistes s’ha impulsat la campanya #GratisNoTreballo per
denunciar públicament les empreses que fan ofertes laborals
precàries i poc dignes per als periodistes. A més, el Col·legi
posa a disposició una bústia per denunciar aquestes ofertes
precàries, fer propostes o aportar idees per lluitar contra la
precarietat laboral:gratisnotreballo@periodistes.cat
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Revista Capçalera
Com a col·legiat/da rebràs a casa, de manera gratuïta, la
revista Capçalera amb interessants reportatges que aporten
anàlisis precises de la situació i entrevistes amb els periodistes
de referència. Capçalera posa el termòmetre amb periodicitat
trimestral a la nostra professió i permet estar al dia de les
novetats i tendències del sector.
La revista Capçalera és una publicació històrica que edita
el Col·legi de Periodistes de Catalunya. El primer número va
aparèixer a l’abril de 1989 i des d’aleshores s’ha publicat de
manera ininterrompuda. Avui, és un referent en la informació
sobre periodisme i comunicació.
La publicació compta amb una versió digital gratuïta per a tots
els precol·legiats i col·legiats al web del Col·legi de Periodistes
de Catalunya i una de pagament per a la resta de lectors a
través de la plataforma iQuiosc.
Per a més informació: capcalera@periodistes.cat
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Centre de Documentació
Montserrat Roig
Posem a la vostra disposició fons i recursos documentals,
productes i serveis especialitzats en comunicació i professió
periodística.
Oferim espai de treball amb:
··
··
··
··

Ordinadors
Consulta personalitzada
Servei de préstec i reserva de documents
Gestió del llegat dels arxius personals dels periodistes.

Compartim un marcador social (directoris de mitjans, borses
de treball, premis, micromecenatge, etc.) i una Guia de
recursos i bones pràctiques (periodisme MoJo, recursos
TIC, emprenedoria, seguretat, orientació professional i
competències professionals).
Accediu a la informació completa i en línia al nostre repositori
digital (el coneixement i la informació generats pel Col·legi al
vostre abast), exposicions virtuals i fons històric digitalitzat.
Per a més informació: documentacio@periodistes.cat
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Centre de Formació
i Desenvolupament
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, a través del Centre
de Formació, posa a disposició una àmplia oferta de cursos
per facilitar que els periodistes es formin al llarg de la seva
trajectòria professional. Apostem per la polivalència i per
donar una ràpida resposta als nous reptes de la professió. Els
col·legiats/des es beneficien dels recursos d’aprenentatge i de
les eines d’especialització per a estar al dia de les necessitats
laborals.
Oferim diferents sistemes de formació:
·· Online: per permetre que els alumnes puguin fer els cursos/la
formació des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
·· Presencial: a la seu de les demarcacions del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
·· A mida: per a empreses i organitzacions
·· Masterclass, jornades i activitats.
Actualment oferim 4 itineraris formatius:
··
··
··
··

Habilitats professionals i Emprenedoria
Periodisme digital
Comunicació corporativa
Tècniques de Comunicació i Periodisme

Per a més informació: cfd@periodistes.cat
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Correu Corporatiu
Disposeu d’un compte de correu electrònic GMAIL amb un
domini identificable (@periodistes.org o @periodistes.cat) lligat
a la nostra àrea professional. Aquest servei inclou també 15 GB
d’emmagatzematge i l’ús de les aplicacions de Google (Drive,
calendari, xat, etc.).
Per demanar-lo, cal enviar un correu a contacte@periodistes.cat

Defensa de la Professió
El Col·legi de Periodistes de Catalunya treballa per enfortir
el periodisme i la independència dels professionals, i per
millorar les seves condicions de feina. Vetlla per mantenir la
funció social del periodisme de qualitat i segueix de prop els
canvis tecnològics en el món de la comunicació per garantir el
periodisme com a dret ciutadà fonamental.
Recordem que com a col·legiats/des respectem el Codi
Deontològic que expressa la voluntat de defensar uns mitjans
de comunicació lliures i responsables en el marc d’una societat
plural i democràtica. Podeu descarregar-lo gratuïtament a
https://www.periodistes.cat/codi-deontologic
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Disponibilitat de Sales
Vine i aprofita com a col·legiat les diferents sales que el Col·legi
de Periodistes i les seves demarcacions posem al teu abast per
a fer reunions, entrevistes, treballar unes hores, fer coworking...)
de forma gratuïta. D’altra banda, els col·legiats/des que
vulgueu presentar al Col·legi de Periodistes les vostres feines
periodístiques, com un llibre, un reportatge o una publicació
també teniu dret a reservar la Sala d’Actes de manera gratuïta.
Consulteu al web la política de preus.
Per a més informació: reservasales@periodistes.cat

Grups de Treball
El Col·legi de Periodistes de Catalunya està organitzat
en diferents grups de treball que s’encarreguen de fer
un seguiment dels diferents àmbits del periodisme i la
comunicació. Són coordinats per membres de la Junta de
Govern i hi pot participar qualsevol col·legiat/da. Actualment
els grups de treball més consolidats són: Contra la Precarietat
Laboral, Cultura i Innovació, Defensa i Ètica Professional,
Gabinets de Comunicació, Mitjans Públics, Fotoperiodistes,
Periodistes Sèniors, Periodisme Solidari i Qüestions de Gènere.
També, hi ha la possibilitat de crear nous grups de treball,
segons les necessitats que puguin sorgir a la professió o a
instància dels col·legiats/des. Si vols formar part d’alguns d’ells
per contribuir en la seva millora, no dubtis en contactar amb
nosaltres.
Per a més informació: comunicacio@periodistes.cat
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Report.cat
El Report.cat, setmanari digital del Col·legi de Periodistes,
és una plataforma multimèdia que permet als col·legiats i
col·legiades publicar treballs relacionats amb el periodisme i la
comunicació. La publicació pretén ser una oportunitat perquè
les i els periodistes col·legiats puguin tenir visibilitat publicanthi reportatges, entrevistes i cròniques sobre la professió.
D’aquesta manera, els col·legiats que no troben oportunitats
en el mercat laboral o no disposen d’espais on publicar el seu
treball, poden fer-ho en aquest portal, que els donarà visibilitat i
els mantindrà actius.
L’equip de redacció està format exclusivament per col·legiats i es
reuneix un cop per setmana. És important destacar que totes les
peces són retribuïdes gràcies a les beques de la Fundació Ferrer
i Eguizábal. A més, un jurat en tria una cada trimestre per a la
seva publicació a la revista Capçalera. Si estàs interessat/da en
participar-hi, escriu-nos a report@periodistes.cat

Serveis Comercials
Els col·legiats i col·legiades gaudiu d’un gran ventall
d’avantatges i descomptes en diversos àmbits: assegurances,
editorials i subscripcions, entitats bancàries, oci i cultura,
mobilitat, orientació social, ensenyament, restauració,
allotjament, salut i altres.
Consulta tots els nostres acords comercials a
www.periodistes.cat/serveis/serveis-comercials
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Serveis d’assessorament
Posem al teu abast els millors professionals, que t’assessoraran
gratuïtament. El Col·legi t’ofereix diferents modalitats i serveis
en format presencial, per videoconferència, telèfon i correu
electrònic.
Recordem que els serveis d’assessorament del Col·legi que
teniu a la vostra disposició són:
··
··
··
··
··

Assessorament laboral
Assessorament fiscal
Assessorament jurídic
Assessorament tecnològic
Assessorament en entorns digitals i electrònics

En tots els casos, cal demanar cita prèvia a través de l’adreça de
correu electrònic: assessorament@periodistes.cat
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BARCELONA
Rambla de Catalunya 10, pral.
08007 Barcelona
T_933 171 920
contacte@periodistes.cat
C ATA L U N YA C E N T R A L
Plana de l’Om 6, 1e
08241 Manresa
T_938 723 720
catalunyacentral@periodistes.cat
GIRONA
Carrer Nou del Teatre 1, 2n 1a
17004 Girona
T_972 209 162
secretariagirona@periodistes.cat
LLEIDA
Rambla Ferran 21, 8è 1a
25007 Lleida
T_973 240 044
lleida@periodistes.cat
TA R R A G O N A
Emperador d’August 5, 1r 1a
43003 Tarragona
T_977 245 454
secretaria-tarragona@periodistes.cat
T E R R E S D E L’ E B R E
Ramon Berenguer IV, 26, pral.
43500 Tortosa
T_977 442 490
ebre@periodistes.cat
@Periodistes_cat
collegiperiodistes
periodistes_cat
periodistes.cat
Mútua oficial

Apunta’'t adistes
elsPerio

#LaCasaD

