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III Setmana dels Rahola

Ja fa sis anys que els Premis Carles Rahola 
de Comunicació Local  creats i organitzats 
per la Diputació de Girona i la Demarcació 
de Girona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya   premien i fomenten la creativitat 
informativa a escala local. I ja en fa tres 
que, amb la voluntat de potenciar els 
guardons i obrir-los més a la societat, va 
néixer la Setmana dels Rahola. 

En aquesta tercera edició, la Setmana dels 
Rahola ha crescut en nombre d’activitats 
i d’institucions que s’hi han implicat; a la 
Diputació i al Col·legi de Periodistes, s’hi 
han afegit l’Ajuntament de Girona i la 
Universitat de Girona (UdG). Tot plegat ens 
permet oferir-vos un programa variat i de 
qualitat, que manté l’essència d’homenatjar 
el bon periodisme i que està obert a tothom.  

Ràdio en directe

Dimarts, 17 de febrer / De 9 h a 13 h
Sala de graus de la Facultat de Lletres, UdG

Emissió del programa Girona Ara, en directe des de la
Universitat, amb Eduard Cid (Fem FM, La Xarxa). 
@gironaara

Taula rodona

Dijous, 19 de febrer / 12h
Sala de Graus de la facultat de lletres, UdG

«Processant el procés. El paper dels mitjans 
de comunicació en el debat sobiranista».

Jesús Badenes, 
redactor de política del Diari de Girona.
 @jbadenes
Jordi Grau, 
director d'El Punt Avui Comarques Gironines 
i director adjunt d'El Punt Avui. 
@jordigraur
Albert Requena, 
periodista, delegat de Catalunya Ràdio a Girona.
@albertrequenal
Jaume Serra, 
director de Continguts de la Cadena Ser a Catalunya.
@SerraJaume
Oriol Mas (moderador), 
cap d’informatius de TV Girona.  
@oriol_mas

Taula rodona

Dimarts, 24 de febrer / 12 h 
Sala de graus de la Facultat de Lletres, UdG

«Del tweet al fet. La complexa (o no) relació entre 
periodisme i xarxes socials». 

Judith Argila, 
cap de noves finestres i mitjans B2B de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
@jargila
Miriam Diez, 
periodista i professora a la Facultat de Comunicació 
i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat 
Ramon Llull. 
@miriamdiez
Meius Ferrés, 
gestora de comunicació digital de la Universitat 
de Girona i responsable de comunicació a la xarxa 
d’ERC.
@mferres
Jaume Marín, 
cap de màrqueting del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona.
@jaumemarin
Anna Punsí, periodista.
@punsix

Conferència 

Dimecres 25 de febrer / 12 h
Sala de graus de la Facultat de Lletres, UdG

«El català als mitjans de comunicació» 

Màrius Serra, 
escriptor, traductor, autor de mots encreuats 
i col·laborador de diferents mitjans 
de comunicació.
@mariusserra

Acte de lliurament dels VI Premis Carles 
Rahola de Comunicació Local

Dijous, 26 de febrer / 20h
Auditori de Girona

Màxim Castillo, 
periodista, presentador de l’acte
@enMaxim

Actuació de The Hanfris
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