




Reconèixer l’o�ci periodístic i fomentar tant la creativitat com la 
qualitat informativa a les comarques gironines: amb aquesta voluntat 
van néixer els Premis Carles Rahola de Comunicació Local, organitzats 
per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. 

Tot va tan de pressa que sovint ens costa recordar què va passar fa un 
any. La mostra «Rahola foto 2020» correspon a una selecció –ampliada 
en el catàleg que teniu a les mans– dels vint-i-nou treballs presentats 
a l’onzena edició dels Premis en la categoria de fotogra�a de premsa, 
gairebé monopolitzada per les reaccions i els aldarulls que es van 
produir després de la sentència que condemnava els presos polítics 
catalans a llargues penes de presó. 

La sèrie guanyadora i les dues fotogra�es �nalistes recullen amb 
notable mestria diversos moments d’aquestes protestes, que es van 
escampar per molts punts del nostre país durant més d’un mes. 
Juntament amb totes les altres creen un mosaic divers i transversal, 
que abasta des dels instants més intensos �ns als més relaxats, 
passant per imatges en les quals es percep la calma tensa o l’emoció 
que es va viure en aquells dies. 

Us convidem a fer un salt en el temps i a tornar al 2019 a través dels 
ulls dels professionals que van capturar-ne algun moment: cadascun 
és una mil·lèsima de segon que, gràcies a la fotogra�a, s'ha convertit 
en eterna.







Control de solter
(Aeroport Girona - Costa Brava, 6 de juny de 2019)

Aniol Resclosa

«A l’Aeroport Girona - Costa Brava es multipliquen els controls de seguretat durant la temporada alta. 
Estava fent fotogra�es dels passatgers mentre passaven pel sistema automàtic ABC de l’aeroport en 

arribar a Girona, quan vaig veure a la cua un passatger britànic vestit amb una disfressa de minyona de 
color rosa que viatjava a la Costa Brava per al seu comiat de solter. Vaig esperar que passés pel control 

de seguretat per fer la fotogra�a. Aquesta imatge és representativa del “turisme de borratxera” que 
freqüenta la costa gironina.»

(Aniol Resclosa)



Dignitat
(Girona, 12 de juny de 2019)

Joan Castro

Protesta contra el judici del procés a la plaça de la Independència de Girona.



Fortalesa
(presó del Puig de les Basses, 28 de juny de 2019)

Àngel Reynal

«Després del judici pel procés, el 28 de juny, Dolors Bassa va emprendre el retorn cap a la presó 
empordanesa del Puig de les Basses. Allà l’esperaven desenes de persones per donar-li escalf i suport. 

Entre elles hi havia la seva germana, l’ara diputada al Congrés Montse Bassa, amb qui es van intercanviar 
les últimes paraules i gestos d’afecte en llibertat.»

(Àngel Reynal)



Mobilització al Parlament Europeu
(Estrasburg, 2 de juliol de 2019)

Adrià Salido



Fuita química a Riudellots
(Riudellots de la Selva, 11 de juliol de 2019)

David Aparicio

«A causa d’una fuita química en un tren que transportava matèries perilloses, es va generar un petit núvol 
tòxic i, per prevenció, els bombers varen ordenar el desallotjament d’una �nca que hi ha a tocar de l’estació 

de trens de Riudellots i de dues naus d’empreses. Malgrat l’aparatositat del fet, no hi va haver cap ferit.               
Vaig ser l’únic mitjà grà�c que va cobrir aquesta notícia.»

(David Aparicio)



«Un segle a la mar»: La xerxa 
(el Port de la Selva, 24 i 25 d’agost de 2019)

Jordi Borràs

 «Crònica grà�ca de dues jornades de pesca a bord del Jonc d’en Ciset Corominas, un pescador de 91 anys del 
Port de la Selva. En Ciset fa dècades que es fa a la mar amb arts tradicionals en el seu petit bot.»

(Jordi Borràs)



Batalla campal a Girona
(jutjats de Girona, 10 d’octubre de 2019)

David Aparicio

«La manifestació paci�ca que va acabar als jutjats de Girona va convertir-se en una batalla campal 
entre grups radicals i la Policia Nacional i la BRIMO.»

(David Aparicio)



Resposta a la sentència del procés
(Salt, 14 d’octubre de 2019)

Adrià Salido



Protestes ciutadanes en resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés.

«La resposta - fase 1»
(Girona, 14 d’octubre de 2019)

Pere Duran



«La resposta - fase 1»
(Vilablareix, 16 d’octubre de 2019)

Pere Duran



«La resposta - fase 1»
(Salt, 13 de novembre de 2019)

Pere Duran



Accions de protesta arran de la sentència del procés.

«Sentenciats»
(Girona, 16, 17 i 18 d’octubre de 2019)

David Borrat



«Sentenciats»
(Girona, 16, 17 i 18 d’octubre de 2019)

David Borrat



«Sentenciats»
(Girona, 16, 17 i 18 d’octubre de 2019)

David Borrat



Els nacionals entren a Girona
(Girona, 18 d’octubre de 2019)

Jordi Ribot

Un moment de la vaga general del 18-O com a reacció a la sentència del procés.



La resposta
(Girona, 20 d’octubre de 2019)

Glòria Sánchez

Reaccions arran del judici i la sentència del procés. 



«La resposta»
(Girona, octubre i novembre de 2019)

Carles Palacio

SÈRIE GUANYADORA

El jurat va destacar que la sèrie «combina el poder descriptiu del moment amb una estètica 
fotogrà�ca d’alt nivell  i ofereix una visió polièdrica dels fets».



«Durant algunes setmanes es van repetir episodis de protestes i aldarulls pels carrers de les ciutats catalanes en 
contra de la sentència que condemnava els presos polítics catalans a elevades penes. 

Vaig intentar donar-ne una mirada diferent, més humana i personal, sense entrar en l’anomenat riot porn, per 
mostrar unes protestes que van marcar els carrers i les vides de Catalunya durant més d’un mes.»

(Carles Palacio)
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SÈRIE GUANYADORA



«Spain, sit and talk»
(la Jonquera, 11 de novembre de 2019)

Glòria Sánchez

 «Tsunami Democràtic va tallar l’autopista a la Jonquera desa�ant mossos d'esquadra i gendarmes. El tall de l'AP-7 
va provocar un col·lapse a la N-II que va afectar més de vint mil camions. Pretenia ser un crit a la comunitat 

internacional perquè fes entendre a l’Estat espanyol que l’únic camí és seure i parlar.»

(Glòria Sánchez)



«Spain, sit and talk»
(la Jonquera, 11 de novembre de 2019)

Glòria Sánchez

FOTO FINALISTA

La fotogra�a , segons el jurat, «ofereix una perspectiva diferent [dels fets] en un context de con�icte i 
de revolta social, mostrant-ne un aspecte pací�c i desenfadat».



«Spain, sit and talk»
(la Jonquera, 11 de novembre de 2019)

Glòria Sánchez



«Tsunami Democràtic talla l'AP-7 a Salt»
(Salt, 12 de novembre de 2019)

David Aparicio

La sèrie recull el tall de l’autopista i les barricades que s’hi van muntar per protestar contra la sentència 
condemnatòria dels líders polítics catalans. 



«Tsunami Democràtic talla l'AP-7 a Salt»
(Salt, 12 de novembre de 2019)

David Aparicio



Tall Tsunami
(Sant Gregori, 12 de novembre de 2019)

Joan Castro



«Tsunami»
(la Jonquera i Girona, 11, 12 i 13 de novembre de 2019)

David Borrat

Tall de l’l'AP-7 convocat per Tsunami Democràtic arran de la sentència del procés.



«Tsunami»
(la Jonquera i Girona, 11, 12 i 13 de novembre de 2019)

David Borrat

FOTO FINALISTA

«És una imatge coral, de portada i descriptiva, per a la qual no cal un peu de foto perquè ho explica 
tot», va destacar el jurat de la fotogra�a �nalista, la qual forma part d’un reportatge fotogrà�c del tall 

de l'AP-7 després de la sentència del procés. 



«Tsunami»
(la Jonquera i Girona, 11, 12 i 13 de novembre de 2019)

David Borrat



«El gran tall es desplaça a Girona»: No passaran
(Salt, 12 i 13 de novembre de 2019)

Jordi Borràs

Ocupació de l'AP-7 a l'altura de Salt per part dels manifestants independentistes convocats per Tsunami Democràtic 
en protesta per les penes imposades als presos polítics en la sentència pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. 



«El gran tall es desplaça a Girona»: Fent guàrdia
(Salt, 12 i 13 de novembre de 2019)

Jordi Borràs



«Tsunami gironí»
(Girona, 13 de novembre de 2019)

Glòria Sánchez

«Centenars de persones, convocades per Tsunami Democràtic, van bloquejar l’AP-7 a Girona després 
d’aixecar l’acció que s’estava duent a terme a la Jonquera. La gent va muntar barricades, algunes de 

grans dimensions, i més de cinc-cents vehicles van quedar atrapats.»

(Glòria Sánchez)



«Tsunami gironí»
(Girona, 13 de novembre de 2019)

Glòria Sánchez



«Càrregues i desallotjament del tall de Girona»: El passamuntanyes
(Salt, 13 de novembre 2019)

Jordi Borràs

Desallotjament a l'AP-7 dels manifestants independentistes convocats per Tsunami Democràtic en 
protesta per la sentència contra els presos polítics condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017.



«Càrregues i desallotjament del tall de Girona»: En �la índia
(Salt, 13 de novembre de 2019)

Jordi Borràs



«Primer aniversari del 6 de desembre»
(Girona, 6 de desembre de 2019)

Adrià Salido

«El 6 de desembre de 2018 va haver-hi una protesta massiva en contra d’una concentració organitzada 
per VOX, i els agents antiavalots van carregar amb força. Coincidint amb el primer aniversari d’aquella 

data, Societat Civil Catalana va convocar una concentració a la Gran Via de Jaume I de Girona. 
La jornada també va acabar amb càrregues per part dels antiavalots.»

(Adrià Salido)



«Primer aniversari del 6 de desembre»
(Girona, 6 de desembre de 2019)

Adrià Salido
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