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PAÏSOS C ATALANS

TERCERA SETMANA DE LA COMUNICACIÓ

Manolo García, «El jueves» i Benet i
Jornet, altres premiats la mateixa Nit
Els Àngels de Bronze, que atorga l’Escola Universitària de Ciències de la Comunicació, arriben enguany a la desena edició
EL PUNT / Girona

Les dilatades trajectòries de la revista
d’humor gràfic El jueves, del cantant Manolo García i del dramaturg Josep Maria
Benet i Jornet han estat guardonades amb
●

La revista d’humor gràfic
El jueves farà trenta anys
el 2007. Durant gairebé
tres dècades aquesta revista s’ha dedicat a retratar
l’actualitat de Catalunya i
de l’Estat amb humor, ironia i acidesa. L’humorista
gràfic Òscar Nebreda, ara
director de la revista, serà
l’encarregat de recollir el
guardó.
El cantant Manolo García, que va marcar una
època amb Quimi Portet i
El Último de la Fila, serà
premiat per la seva integritat com a músic durant
dues dècades, en un moment en què surten molts
joves cantants prefabricats
per concursos de televisió.
El dramaturg barceloní
Josep Maria Benet i Jornet
és un professional amb
una extensa trajectòria que
rebrà l’Àngel de Bronze
després de trenta anys com
a guionista d’obres de teatre i sèries de televisió, sobretot a TV3, per les quals
ha rebut molts elogis.
Els creatius publicitaris

els premis Àngel de Bronze de la Comunicació, que atorga anualment l’Escola
Universitària de Ciències de la Comunicació (adscrita a la UdG). En aquesta desena edició també s’ha recompensat l’en-

giny de dos creatius publicitaris: Pepe Colomer i Josep Maria Basora, autors de
l’anunci de televisió Patitos del Seat Toledo. Una edició més, els Àngels de Bronze
pretenen premiar la trajectòria i la inventi-

va en el món de la comunicació. La directora de la Nit de la Comunicació, Anna
Pérez, destaca la diversitat dels guardonats «i que siguin persones amb una experiència molt sòlida al nostre país».

Els premis
Gironí de l’Any,
una incògnita
fins al dia 28

ELS PREMIATS

A banda del premi d’honor de la VI Nit de la Comunicació i dels Àngels de
Bronze, els altres quatre
premis Gironí de l’Any
pendents es divideixen en
els apartats d’economia,
esports, societat i cultura.
Els guardonats es donaran
a conèixer el dia 28. Els últims distingits van ser Mifas, els germans Roca, Pere Cornellà i els esportistes
Xavier Bosma, Joan Llaneras, Josep Antoni Escuredo, Josep Antoni Hermida i Carles Torrent.
La Diputació de Girona
entregarà per segon any el
premi Terres de Girona,
que s’anunciarà pròximament i que vol premiar la
tasca d’una entitat dedicada a projectes humanitaris.
L’any passat va ser per a la
fundació Umbele.
●

Manolo García

El jueves
왘 La

revista d’humor
gràfic rebrà el premi a
les portes del 29è
aniversari pel seu
compromís amb
l’humor i l’actualitat.
La portada sobre les
caricatures de Mahoma
ha estat lloada per la
seva originalitat.

Pepe Colomer i Josep Maria Basora veuran recompensat el seu enginy amb
un Àngel de Bronze per
l’anunci de televisió Patitos, en el qual es van inspirar en una història real per

왘 Ha

estat distingit pel
seu compromís amb la
música en un moment
en què el ressò se
l’emporten els joves
d’Operación triunfo. La
carrera musical de
Manolo García destaca
per la seva integritat
musical.

promoure el Seat Toledo.
Els Àngels de Bronze
arriben enguany a la seva
desena edició i, al llarg
d’aquesta dècada, han reconegut la trajectòria de
nombrosos comunicadors

Josep M. Benet i Jornet
왘 El

dramaturg barceloní
serà premiat per la seva
extensa trajectòria en
el món del teatre i la
televisió. El 1975 va
començar a col·laborar
regularment amb TVE
i, més tard, amb TV3,
on ha fet sèries de molt
èxit.

d’àmbit nacional i estatal.
Entre els premiats en l’edició anterior, sense anar
més lluny, destaquen la
periodista Mercedes Milà
o Constantino Romero. El
creador de personatges

PUBLICITAT

Pepe Colomer
Josep Maria Basora
왘 Els

creatius publicitaris
–Basora a l’esquerra–
de l’agència Atletico
International rebran el
guardó per la seva
creativitat en l’anunci
de televisió Patitos del
Seat Toledo, que està
basat en un fet real.

d’animació de pel·lícules
com El príncipe de Egipto
o La novia cadáver, Carlos Grangel, també va ser
guardonat l’any passat. Un
any abans ho havia estat
l’actor Josep Maria Pou.

PUBLICITAT

PUBLICITAT

REMOLCS LLEUGERS D’ALUMINI,
ACER GALVANITZAT
I POLIÈSTER EN TOTES LES MIDES

Inscripció per a les proves d’accés
al grau mitjà de música.
Curs 2006/2007

Del 18 al 28 d’abril de 10 a 13 h.

111846/754731J

A continuació, visita al centre i possibilitat
d’assistir a diferents classes d’instruments, música
de cambra i assaig d’orquestra.

Tel. 972 40 15 22 - Fax 972 40 01 63
a/e: cial@venturamaq.com - web: www.venturamaq.com
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

818535/743094O

Jornada de portes obertes: 19 d’abril
A les 19 h, sessió informativa.

Ctra. Vilablareix 18-20. Pol Ind. Mas Aliu - 17181 AIGUAVIVA (Girona)

• Tramiti la seva hipoteca en 48 hores per a l’adquisició de
la seva vivenda fins a 50 anys
• 100% valor taxació amb despeses, sense avals i amb tot
tipus de contractes
• No importa RAI, ASNEF, demandes, embargaments o
Protecció Oficial
• Deutes amb Hisenda i Seguretat Social
• Reunifiquem tots els seus préstecs i deutes en una sola
hipoteca bancària fins a 40 anys i reduïm la seva quota a la
meitat
• Hipoteques a ciutadans estrangers fins al 100% sense avals
i amb contracte d’obra

118044/755182J

DESBROSSADORES DE BRAÇ LATERAL,
TRITURADORES DE MARTELLS, BRANQUES, RESTES
VEGETALS DE FUSTES I PALETES, DESBROSSADORES
FORESTALS, ESTELLADORES HIDRÀULIQUES DE
LLENYA, POLIDOZER, PERFORADORES, MÀQUINES
PER FER RASES, ESCOMBRADORES,
MINICARREGADORES, SERRES DE CINTA I
CIRCULARS, RETROEXCAVADORES, CLAVAESTAQUES,
CABRESTANTS.

HIPOTEQUES A
GIRONA
DIVISIÓN H IPOTECARIA

SENSE PROVISIÓ DE FONS
NI DESPESES PER A VOSTÈ I…

…PAGUI MENYS

Tel. 972.22.50.02
Tel. 93.218.92.91

