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EL PUNT X Diumenge, 27 de febrer del 2005

LA 2a SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

Cuiners, pintors, empresaris i arquitectes, entre
els finalistes dels premis Gironí de l’Any
Es podran votar durant tot el març i s’entregaran en el transcurs de la Nit de la Comunicació, el dia 15 d’abril a Peralada
EL PUNT / Girona

J El jurat dels premis Gironí de l’Any,
que s’entreguen anualment en el marc
de la Setmana de la Comunicació que
organitzen conjuntament El Punt i l’EsEl jurat, format per representants de les dues entitats organitzadores i pels
gironins que en els darrers
anys han estat guardonats
amb la Creu de Sant Jordi,
han escollit d’entre les propostes que els havien arribat —sobretot d’ajuntaments i d’institucions públiques i privades, però
també d’algun particular—
i, finalment, han proposat
una sèrie de candidats que
els lectors del diari podran
votar durant tot el mes de
març omplint la butlleta
que periòdicament es publicarà en aquest rotatiu.
Aquests premis, que es
donaran per tercer any,
són el reconeixement de
la societat gironina a diferents persones i entitats
per la seva trajectòria.
L’any passat, el pintor
Lluís Roura, la companyia
Ryanair, l’Institut de Química Computacional de la
UdG i l’atleta del GEiEG
Lluís Blanco van ser els
guardonats, però entre els
finalistes que també van
assistir a l’acte i als quals
es va reconèixer públicament la seva trajectòria hi
havia des de l’Orquestra
de Cambra de l’Empordà,
fins al director de cinema
David Trueba, les empreses Astral Pool i Llet Nostra, el tennista Tommy Robredo o el filòsof Josep
Maria Terricabras.

cola de Ciències de la Comunicació de
la UdG amb el patrocini de la Diputació
de Girona, ha inclòs aquest any entre
els finalistes cuiners, arquitectes, empresaris, il·lusionistes o jutges de pau. Els

finalistes —que es detallen en la llista
d’aquesta mateixa plana— seran homenatjats durant la Nit de la Comunicació,
que enguany canvia l’escenari i es trasllada del palau de fires de Girona al

Castell de Peralada. La Nit de la Comunicació, el 15 d’abril vinent, culminarà
tota una setmana d’activitats a Girona
amb la participació de destacats professionals del món de la comunicació.
ELS NOMINATS

Fundació Gala-Dalí
ePels

actes organitzats al llarg de l’any amb motiu de
l’Any Dalí
Aranda.Pigem-Vilalta

eEquip

d’arquitectes d’Olot amb nombrosos
reconeixements internacionals
Josep Martínez Lozano

eReconegut

aquarel·lista, fundador de l’Escola
Municipal d’Arts Plàstiques de Llançà
Joan, Jordi, Josep Roca

ePer

la seva innovació i recerca en el món de la
gastronomia
Pere Figuereda

eJutge

de pau d’Anglès. Va plantar cara al món judicial
negant-se a fer incripcions al registre en castellà
Jordi Sargatal

ePer

la seva dedicació a la protecció del paisatge, abans
com a director dels Aiguamolls de l’Empordà i ara
des de la Fundació Territori i Paisatge
Pere Tubert

ePer

la seva activitat al capdavant de Mifas, que
enguany ha celebrat el 25è aniversari
L’il·lusionista Xevi

eImpulsor

de la Casa de la Màgia a Santa Cristina,
fa cinquanta anys que es dedica al món de la màgia.

A dalt, la Nit de l’any passat i, a baix, un detall de les taules i els guardons.

Aquest any, a Peralada
J La

Nit de la Comunicació, que en
les dues darreres edicions s’ha celebrat
al palau de fires de Girona, es traslladarà enguany al Castell de Peralada.
La decisió és fruit de la voluntat expressada des del primer dia per organitzadors i patrocinadors en el sentit
que els actes de la Setmana i la Nit
de la Comunicació tinguin diferents

seus a les comarques gironines, i no
només la ciutat de Girona. La voluntat
descentralitzadora farà que aquest any
algunes de les activitats que s’organitzen durant la Setmana —entre l’11
i el 15 d’abril, i que s’anunciaran en
el transcurs de les properes setmanes—
també es facin a altres capitals de
comarca.

Pere Cornellà
eConeixedor

del món del cafè, que ha invertit en
investigació i desenvolupament, i ha traslladat els seus
coneixements als restauradors
Unió d’Empresaris de la Construcció

ePer

la seva inversió en la prevenció de riscos laborals,
creant el primer centre de formació de tot l’Estat.
Josep Agustí Ros i Andreu Agustí Boschdemont

eAdministradors

d’Agustí Masoliver, empresa
especialitzada en obra pública que celebra el centenari
Joaquim Vidal

ePer

la seva trajectòria empresarial i la seva implicació
en la societat, ara a través de la Fundació Valvi

GIRONA I COMARQUES
CURSOS SUBVENCIONATS PER A TREBALLADORS/RES
Gironès
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• Relacions laborals i Seguretat Social
• Tècnic en direcció i gestió de recursos humans
• Direcció i conducció d’equips de treball
• Gestió comptable informatitzada
• Gestió de personal informatitzada
• Internet
• Anglès comercial
• Tècniques de venda
• Gestió de processos de qualitat

Alt Empordà i Baix Empordà
• Paqueteria i regals
• Aparadorisme
• Disseny de pàgines web
• Ofimàtica
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