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PAÏSOS C ATALANS
III SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

La Setmana de la Comunicació, a punt
Professionals de la comunicació i la publicitat es trobaran a Girona del 24 al 28 d’aquest mes
EL PUNT

Conferències, debats, col·loquis, un
programa de ràdio en directe i la presència
de comunicadors rellevants són els principals ingredients de la III Setmana de la
●

La Setmana de la Comunicació és l'excusa perquè
professionals de la comunicació i de la publicitat es
donin cita un cop l’any a la
ciutat de Girona per debatre sobre temes d'actualitat. A banda de les nombroses activitats que es
porten a terme durant la
setmana (vegeu la plana
següent), el punt àlgid de
tot plegat és la Nit de la
Comunicació, que se celebrarà el 28 d'abril i durant
la qual s'entregaran els
premis Àngels de Bronze i
els premis Gironí de
l’Any. Igualment, la organització atorga dos reconeixements de màxim nivell. El Premi d’Honor de
la Nit de la Comunicació
(que en edicions anteriors
ha estat recollit per Jordi
Pujol, Joan Laporta i,
l’any passat, per Joan Manuel Serrat) i el Premi Terres de Girona, que la Diputació va atorgar per primer
cop l’any passat a la Fundació Umbele, que es dedica a projectes solidaris a
l’Àfrica.
Entre molts altres convidats, aquest any a la Setmana de la Comunicació
hi participaran periodistes
com ara Àngels Barceló
(SER), Ramon Rovira,
conductor del programa
Àgora de TV3 i el periodista radiofònic Vadó Lladó, de Ràdio Flaixbac, que
emetrà el seu programa en
directe des de Girona. El
Col·legi de Periodistes s'hi
ha implicat per primer cop
aquest any i ha organitzat
dos debats d’actualitat.

Comunicació, que se celebrarà a la ciutat
de Girona del 24 al 28 d’abril. La setmana,
de la qual un grup d’estudiants de l’Escola
de Comunicació de la UdG (EUCC)
aquest any en són els principals artífexs,

culminarà el divendres dia 28 amb la Nit
de la Comunicació, en què es lliuren els
premis Àngel de Bronze, Gironí de l’Any,
Terres de Girona i el d’Honor, que l’any
passat el jurat va decidir atorgar a Joan

Manuel Serrat. La Setmana de la Comunicació, oberta a tot el públic en general i especialment als estudiants, l’organitzen
l’EUCC i El Punt, i és possible gràcies al
patrocini de la Diputació de Girona.

Els Gironí de l’Any
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En el transcurs de la Nit de la Comunicació es faran públics, a banda d’altres guardons, els premis
Gironí de l’Any, que s’atorguen en quatre categories: societat, cultura, economia i esports. Aquest
any, però, el sistema d’elecció final elimina les votacions per correu electrònic o tradicional. Els últims anys s’havien organitzat veritables campanyes
a favor d’un candidat o un altre, de tal manera que
qui disposava de més infraestructura partia d’una
situació més avantatjosa en relació amb altres finalistes. Per evitar aquest problema, el jurat –format a
partir d’ara per representants de l’Escola de Ciències de la Comunicació i d’El Punt– atorgarà directament els premis, que es faran públics el dia 28
d’abril. L’any passat els guardons van ser per a Mifas (societat), Pere Cornellà (economia), els germans Roca (cultura) i els esportistes que van obtenir medalla en els Jocs d’Atenes (esports).
●

Els patrocinadors
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Ni la Setmana de la Comunicació ni la Nit no serien possible sense la col·laboració dels nombrosos
patrocinadors que hi donen suport. La Diputació de
Girona és, i amb diferència, la institució que ha donat més suport a la iniciativa des del primer dia, de
tal manera que, conjuntament amb l’Escola de Comunicació de la UdG i El Punt, s’ha convertit en un
dels pals de paller de les activitats que es fan durant
la Setmana i que convoquen milers de gironins.
L’Ajuntament de Girona, el govern de la Generalitat, «la Caixa» i Caixa de Girona són altres institucions que també han donat suport econòmic o logístic a la Setmana de la Comunicació des del primer dia, com també ho han fet algunes empreses
privades. És el cas de Dibosch, Etres, Barberí, Freesia, Ground, GNA i Televisió de Girona, entre d’altres.
●

A dalt, el cantant Joan Manuel Serrat recollint, l’any passat, el Premi d’Honor de la Nit de
mans de Joan Vall, director general d’El Punt. A baix, participants a la Setmana d'aquest
any: Àngels Barceló, Vicenç Villatoro, Joan Roura i Vadó Lladó.

El Llibre de l’Any
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La Nit de la Comunicació és el marc de la presentació del Llibre de l’Any que El Punt edita anualment per recollir les informacions destacades de
l’any anterior. El Llibre de l’Any 2005, en aquest
moment en fase d’elaboració, té prop de tres-centes
pàgines i recull tot allò més transcendent en forma
de capítols ordenats cronològicament i amb un recull de les millors imatges de l’any. El pas del TGV
per les comarques gironines –i en especial per la
ciutat de Girona–, la línia d'alta tensió o la situació
econòmica de l’any passat són algunes de les informacions que mereixen especial atenció en el llibre.
El llibre, el tom 27 de la BBDGI, dedica també tot
un capítol a repassar les imatges gràfiques de l’any,
i s'hi fa també un recordatori d'aquelles persones
que el 2005 ens van deixar. La publicació, que veurà la llum per primer cop durant la Nit de la Comunicació –quan es reparteix entre els assistents–, és
possible gràcies als nombrosos col·laboradors que
hi donen suport.
●

La Nit, el 28 d'abril, a l’Hotel AC de Girona
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La Nit de la Comunicació es tornarà a celebrar aquest any a la ciutat de Girona, després que el 2005
es fes al Castell de Peralada. La
Nit, que és l’acte més multitudinari
de la Setmana de la comunicació
–amb prop de cinc-cents convidats– culmina tota una setmana
d'activitats i suposa el reconeixement públic als diferents guardonats. A banda del Premi d’Honor i
del premi Terres de Girona que
concedeix la Diputació, en el
transcurs de la nit s'atorguen quatre premis més; Gironí de l’Any
●

(que reconeix la trajectòria personal o professional dels guardonats)
i els Àngels de Bronze a professionals de la comunicació. Entre els
guardonats en edicions anteriors
amb els Àngels de Bronze destaquen, per exemple, l’any passat,
Mercedes Milà, Constantino Romero, Mai Balaguer o Carlos
Grangel, el creador de personatges
d'animació de pel·lícules com El
príncipe de Egipto, Antz o, més recentment, La novia cadàver. En
edicions anteriors també s'havien
distingit amb aquests guardons
l’actor Josep Maria Pou, els inte-
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grants del programa Minoria Absoluta de RAC-1 o el director de
TV3 Francesc Escribano.
La Nit de la Comunicació aplega
representants del món social, polític i cultural de les comarques gironines, és l’únic acte d'aquestes característiques que se celebra a les
comarques gironines durant l’any.
El tornarà a presentar el conductor
del TN del cap de setmana de TV3,
el periodista gironí Martí Gironell,
i se celebrarà a l’Hotel AC de la
ciutat de Girona, recentment inaugurat. L’àpat el servirà el restaurant Numun.

