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SEGONA SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

La Nit de la Comunicació, el final d’una setmana d’activitats
coneguts amb el premi
d’honor són l’expresident de la Generalitat,
Jordi Pujol, i el president
del FC Barcelona, Joan
Laporta.

EL PUNT / Girona

J La V Nit de la Comunicació,
que se celebrarà el 15 d’abril
al castell de Peralada —és la
primera vegada que la celebració
es fa fora de la ciutat de Girona—, tindrà una llarga llista
de convidats de renom, entre els
quals hi haurà els premiats en
les diferents modalitats de guardons que s’entregaran. Està previst que hi assisteixin tots els
guardonats amb els Àngels de
Bronze, entre ells, la periodista
Mercedes Milá, el presentador,
locutor i actor Constantino Romero i la directora de programes
de televisió Mai Balaguer. També, el cantant Joan Manuel Serrat, distingit amb el premi d’honor de la nit, està previst que
hi sigui present, i tots els nominats al guardó Gironí de l’Any.
La V Nit de la Comunicació serà
presentada pel periodista Martí
Gironell, presentador del telenotícies del cap de setmana a
TV3.
Desenes de comunicadors
En les cinc edicions de la Nit
de la Comunicació, han estat premiats desenes de professionals
del sector periodístic i bons comunicadors d’altres àmbits. Alguns dels premis, concretament

Els vots al Gironí de l’Any
Més de deu mil persones, un rècord de participació, han votat ja per
escollir el personatge
que volen que sigui el
Gironí de l’Any 2005
—encara falta el recompte de les últimes votacions, emeses aquesta
setmana—. Les votacions es podien emetre
fins ahir, mitjançant les
butlletes que es publiJ L’economista Xavier posat en marxa un proSala i Martín rebrà el grama per intentar que
caven periòdicament a
premi Terres de Girona, les nenes i els nens afriles planes d’El Punt i a
que atorga aquest any cans no deixin l’escola
través del web de la Nit
de la Comunicació. Els
per primer cop la Di- per anar a treballar. Sala
putació de Girona, en i Martín pronunciarà, el
premis es divideixen en
reconeixement a la seva 15 d’abril, una conferènels apartats de cultura,
tasca com a impulsor de cia, a les sis de la tarda,
societat i economia, amb
la fundació solidària a la Casa de Cultura de
quatre nominats en caUmbele. La fundació ha Girona.
dascuna de les especialitats, escollits per un jurat format per represenels Àngels de Bronze, ja eren en una de les estrelles de la Nit, tants de les dues entitats orgaentregats per l’Escola de Cièn- conjuntament amb el premi nitzadores, El Punt i l’Escola de
cies de la Comunicació de la d’honor, que es dóna des del Ciències de la Comunicació de
UdG des de 1984 i s’han convertit 2003. Els altres personatges re- la UdG.

Sala i Martín, premi de la
Diputació a accions solidàries

ELS PREMIATS
Premi d’honor de la V Nit
de la Comunicació
eJoan

Manuel Serrat

Àngels de Bronze 2005
eMercedes

Milà
Balaguer
eCarlos Granjel
eDavid Caballero
eMai

Premi especial del jurat
dels Àngels de Bronze
eConstantino

Romero

Premi Terres de Girona
eXavier

Sala i Martín

Nominats per al guardó
Gironí de l’Any
eFundació

Gala-Dalí
d’arquitectes
Aranda-Pigem-Vilalta
eL’aquarel·lista Josep
Martínez Lozano
eEls restauradors Joan,
Jordi i Josep Roca
eEl jutge de pau
d’Anglès, Pere
Figuereda
eEl president de Mifas,
Pere Tubert
eL’il·lusionista Xevi
eL’ecologista Jordi
Sargatal
eL’empresari Joaquim
Vidal
eL’empresari Pere
Cornellà
eL’empresa Agustí
Masoliver
eLa Unió d’Empresaris
de la Construcció
eEquip

Necessites començar des de ...
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Truca’ns i Comencem!
Cursos d’Ofimàtica Bàsica:
per aprendre a treballar amb Windows, Internet i el Word
Metodologia docent: Aprenentatge fàcil, pràctic i personalitzat. Suport
telefònic. Recuperacions gratuïtes. Pràctiques il·limitades. Diploma i
certificat. Repetició gratuïta. Grups reduïts. 1 ordinador per persona.
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