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Breu cronologia del GPRB 
 
2001  15 març 2001  Ramon Barnils mor a Reus 
 

5 juliol 2001 Assemblea fundacional del Grup de Periodistes Ramon 
Barnils. Rita Marzoa en presideix la primera Junta 
Directiva. 

 
25 agost 2001 El Grup es presenta a la Universitat Catalana d’Estiu de 

Prada de Conflent. 
 
3 desembre 2001 Manifest públic del GPRB amb motiu de les eleccions al 

Col·legi de Periodistes de Catalunya del 12 de desembre, 
tot deixant llibertat de vot als associats. Montserrat 
Minobis guanya les eleccions i és proclamada degana del 
CPC. 

______________________________________________________________________ 
 
2002 14 març 2002  La ciutat de Sant Cugat fa un homenatge a Barnils amb  

motiu del primer aniversari de la seva mort. Es presenta la 
Comissió Ciutadana Ramon Barnils de Sant Cugat, on el 
GPRB hi participa. 

 
19 març 2002 Acte d’homenatge a Barnils organitzat pel GPRB, a la 

Facultat Blanquerna de Comunicació (U. Ramon Llull), 
amb Rita Marzoa, Carles Serrat i Quim Monzó. És el 
primer acte públic del Grup. 

 
20 novembre 2002 El GPRB i l’Associació Catalana de Professionals signen 

un conveni de col·laboració per compartir seu i 
infrastructures. 

______________________________________________________________________ 
 
2003 1 març 2003  2a Assemblea del GPRB. Oriol Cortacans substitueix Rita  

Marzoa a la presidència. 
 

10 març 2003  Acte públic per la llibertat d’expressió amb motiu del  
tancament d’Egunkaria, celebrat al CPC, amb Martxelo 
Otamendi, Oriol Cortacans, Montserrat Minobis (degana) i 
els directors de l’AVUI, Vicent Sanchis, El Periódico, 
Antonio Franco, i Comit, Joan Vall Clara. 

 
9 desembre 2003 Acte contra la privatització de Canal 9, celebrat al CPC,  

amb Manuel Márquez, exredactor de Canal 9, Salvador 
Cot, del Comitè Professional de TVC, i Joan Manuel 
Tresserras, membre del CAC. 

______________________________________________________________________ 
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2004 3 febrer 2004  Acte públic al CPC amb el conseller de Justícia del  
Govern Basc, Joseba Azkarraga. La nit abans es fa un 
sopar-debat del Grup amb ell. 

 
 21 febrer 2004  3a Assemblea del GPRB. Reelecció de la Junta presidida  

per Oriol Cortacans. 
 
 30 juny 2004  Sopar-debat amb el Conseller en cap de la Generalitat,  

Josep Bargalló. 
 
 20 desembre 2004 Primera activitat del Grup a Girona: sopar-debat amb el  

secretari de Comunicació de la Generalitat, Enric Marin 
______________________________________________________________________ 
 
2005 5 abril 2005  Sopar-debat  a Girona amb Antoni Batista, especialista en  

el País Basc i membre de l’Oficina de Comunicació de la 
Generalitat 

 
9 abril 2005  4a Assemblea del GPRB. Es presenta el nou logotip de  

l’entitat. 
 

24 maig 2005 Sopar-debat amb el director de l’AVUI, Vicent Sanchis. 
 
12 desembre 2005 Eleccions al Col·legi de Periodistes. Tres membres del 

Grup (Oriol Cortacans, Joan Vila i Jordi Morros) van en la 
candidatura de Pilar Antillach, que perd per pocs vots 
davant la de Sebastián Serrano. Pocs dies després, aquest 
dimiteix abans de prendre possessió i obre una gran crisi a 
l’entitat. 

 
19 desembre 2005 Sopar-debat del GPRB amb els responsables del Canal 

Català, Nicola Pedrazzoli i Ferran Cera. 
__________________________________________________________________ 
 
2006 16 febrer 2006  Acte públic a Girona, organitzat conjuntament amb la  

demarcació del Col·legi, sota el títol de “Llibertat de 
premsa i opinió: El tancament dels diaris Egin i Egunkaria 
i l’emissora Egin Irratia”, amb Martxelo Otamendi. 
director d’Egunakaria, Teresa Toda, portaveu dels 
processats pel sumari 18/98 i Oriol Cortacans.  

 
 17 febrer 2006  Acte públic pels drets civils i polítics titulat “Euskal Herria  

a Judici”, celebrat al CCCB (Barcelona), on el GPRB 
col·labora amb altres entitats. Hi participen Martxelo 
Otamendi, Teresa Toda, i els advocats August Gil 
Matamala i Gemma Calvet. 
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15 març 2006  “Bar-nils”, acte del GPRB al Bar Horiginal de Barcelona  
per commemorar els 5 anys de la mort de Ramon Barnils, 
amb parlaments de Vicent Partal i Oriol Cortacans i 
lectura dramatitzada d’articles barnilians, a càrrec dels 
actors Ivan Benet i David Olivares, amb direcció de 
Xavier Ricart. Unes 100 persones hi assisteixen. 

 
25 març 2006 5a Assemblea del GPRB a Manresa. També es fa una taula 

rodona sobre el periodisme de principis del segle XX a la 
Catalunya Central, amb els historiadors Oriol Junqueras i 
Gemma Rubí i el periodista Jordi Finestres. Organitzada 
en col·laboració amb l’Associació de Periodistes de la 
Catalunya Central. 

 
26 abril 2006 L’espectacle “Bar-nils” es representa a l’Espai Sargantana 

de Badalona. 
 

14 maig 2006 Noves eleccions al CPC. Es torna a formar la candidatura 
Antillach, amb els mateixos tres membres del GPRB. Tot i 
perdre davant la llista encapçalada per Josep M. Huertas, 
nou degà, s’obté idèntica representació a la Junta de 
Govern (8 llocs). 

 
24 octubre 2006 L’Exposició “Ramon Barnils, periodista de referència” 

s’inaugura a l’Octubre Centre de Cultura de València, 
durant la setmana dels Premis Octubre. Eliseu Climent i 
Oriol Cortacans intervenen en l’acte. 

 
24 novembre 2006 La mostra viatja a Barcelona i s’inaugura a la Universitat 

Pompeu Fabra, amb la presència del president del 
Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i del cineasta 
Marc Recha, entre d’altres. 

 
______________________________________________________________________ 
 
2007 4 març 2007  Mor el degà del CPC, Josep Maria Huertas. Poc després,  

és substituït per Josep Carles Rius.  
 

31 març 2007  6a Assemblea del GPRB. Es reelegeix per tercera vegada 
la Junta presidida per Oriol Cortacans. 

 
19 abril 2007 S’inaugura l’exposició sobre Barnils a la Casa de Cultura 

de Valls. També es fa la taula rodona “Ramon Barnils, la 
consciència incorruptible”, amb Josep Bargalló 
(exconseller en cap), Montserrat Palau (professora de la 
URV), Vicent Partal (director de VilaWeb) i Andreu 
Barnils (periodista i fill d’en Ramon). 

 
14 juny 2007 Sopar-debat amb el secretari de Comunicació de la 

Generalitat, Albert Sáez. 
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9 juliol 2007 Un membre del GPRB, Daniel Condeminas, escollit Degà 

del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
6 setembre 2007 Oriol Cortacans i Joan Vila entren a formar part de la 

Junta de Govern del CPC en substitució de dos membres 
de la candidatura Antillach recentment dimitits. 

 
14 setembre 2007 Inauguració de l’exposició sobre Barnils al Monestir de 

Sant Cugat. Josep Maria Solé i Sabaté, Xavier Fornells, 
Oriol Cortacans i l’alcalde Lluís Recoder intervenen en 
l’acte. 

 
3 octubre 2007 Sopar-debat amb el director de Televisió de Catalunya, 

Francesc Escribano. 
 
6 novembre 2007 Inauguració de l’exposició “Ramon Barnils, periodista de 

referència” a Palma de Mallorca (Universitat de les Illes 
Balears). Intervenen a l’acte Jaume Mateu (OCB), Nicolau 
Dols (UIB) i Laia Altarriba (GPRB). 

 
 11 desembre 2007 L’exposició s’obre a la Casa de Cultura de Girona, en un  

acte en què intervenen l’escriptor Joan de Sagarra, Pep 
Torner (Diputació de Girona) i Laia Altarriba (GPRB). Els 
dies següents es fan diverses taules rodones i debats al 
voltant de l’enunciat “Periodisme reverencial versus 
periodisme incòmode”. 

    
______________________________________________________________________ 
 
2008 10 març 2008  La mostra sobre Barnils viatja a les comarques de Ponent i  

s’instal·la durant un mes a la Universitat de Lleida. Miquel 
Pueyo (Generalitat), Jaume Barrull (UdL) i Oriol 
Cortacans (GPRB) participen en l’acte inaugural. 

 
8 abril 2008 La mostra sobre Barnils torna a Barcelona, concretament a 

la Biblioteca Jaume Fuster de Gràcia. Ton Barnils (editor i 
fill d’en Ramon) i Joan Vila (GPRB) parlen en la 
inauguració. 

 
26 abril 2008 El president del GPRB, Oriol Cortacans, assisteix a l’acte 

en què Ràdio Sant Cugat bateja amb el nom de Ramon 
Barnils el seu estudi número 1, al costat del conseller de 
Cultura, Joan Manel Tresserras, i l’alcalde Lluís Recoder. 

 
20 maig 2008 Sopar-debat amb el gerent del Grup Cultura 03, Oriol 

Soler. 
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19-20 setembre 2008 El GPRB col·labora amb l’Ajuntament de Sant Cugat en 
l’organització de les II Jornades de Comunicació Ramon 
Barnils. Es fa una conferència d’Antoni Bassas, un debat 
sobre periodisme i política, i un altre sobre l’espai català 
de comunicació. 

 
 

10 octubre 2008 Es fa a la Facultat de Comunicació de la UAB l’acte 
d’inauguració de l’exposició sobre Barnils, amb el 
conseller de Cultura de la Generalitat, Joan M. Tresserras, 
el director de Catalunya Ràdio, Oleguer Sarsanedas, el 
degà de la Facultat, Josep Maria Blanco, i el president del 
GPRB, Oriol Cortacans. L’exposició s’està a la Biblioteca 
de Comunicació fins al 7 de desembre de 2008. 

 
Novembre 2008 Edició i distribució del Catàleg de l’Exposició “Ramon 

Barnils, periodista de referència” a tots els membres del 
Grup i a totes les persones i institucions que han 
col·laborat en la mostra. El Catàleg compta amb el 
patrocini econòmic del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, l’Agència Catalana de Notícies i Catalunya 
Ràdio. 

______________________________________________________________________ 
 
 
2009 27 gener 2009  El Grup fa un comunicat per denunciar el lliurament de la  

medalla del Mèrit al Treball al periodista Carlos Sentís, 
per part del ministre Celestino Corbacho, en un acte al 
Col·legi de Periodistes, el dia en què s’escauen 70 anys de 
l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes. El 
manifest el signen una seixantena de professionals, entre 
els quals sis membres de la Junta de Govern del CPC. 

  
5 febrer 2009 Sopar-debat amb el delegat del diari Público a Catalunya, 

David Miró. 
 
12 febrer 2009 Debat co-organitzat amb Òmnium Cultural i a la seva seu 

(dins del cicle “Els dijous de l’Òmnium”), amb el títol de 
“La llengua catalana als mitjans”. Hi participen Jordi 
Ginebra, professor de Filologia de la URV, Mavi Dolz, 
cap de l'Àrea de Llengua de l'Institut Ramon Llull, i Jaume 
Salvanyà, responsable d'assessorament lingüístic del Grup 
Flaix. Modera, Oriol Cortacans, president del Grup. 

 



 6 

25 març 2009 El GPRB organitza al Col·legi un acte públic, titulat “Els 
altres periodistes de 1939”, en homenatge als periodistes 
del país que, acabada la guerra, van patir repressió o exili, 
i com a desgreuge per la medalla a Sentís. Hi participen el 
catedràtic d’Història de la UAB, Josep Fontana, l’editor 
Quim Torra i el director de Vilaweb Vicent Partal, 
juntament amb el president del GPRB, Oriol Cortacans. 

 
22 abril 2009 Sopar-debat, organitzat conjuntament amb l’Associació 

Catalana de Professionals (ACP), amb la directora de TV3 
i sòcia del Grup, Mònica Terribas. 

 
1 maig 2009 Mor sobtadament a Barcelona la directora de l’Àrea de 

Llengua de l’Institut Ramon Llull i sòcia del Grup, Mavi 
Dolç. 

 
21 maig 2009 Juntament amb l’editorial A Contravent i l’ACP, el Grup 

organitza una tertúlia a l’Ateneu Barcelonès amb el títol 
“De Just Cabot i Eugeni Xammar a Ramon Barnils”. Hi 
participen Valentí Soler, especialista en Just Cabot, Quim 
Torra, editor d'A Contra Vent, i Assumpció Maresma, 
codirectora de Vilaweb. 

 
25 maig 2009 Sopar-debat amb el president de l’empresa Mediapro, 

Jaume Roures. 
 
13 juny 2009 8a Assemblea general del Grup. S’escull una nova Junta, 

presidida per Joan Vila i Triadú, i amb Oriol Cortacans 
com a vicepresident. 

 
17 setembre 2009 Debat co-organitzat amb Òmnium Cultural i celebrat a la 

seva seu (dins del cicle “Els dijous de l’Òmnium”), amb el 
títol de “Televisió nacional o televisions regionals? El 
paper de TV3 en la construcció de l’espai català de 
comunicació”. Hi participen Jaume Mateu, president de 
l’OCV, Toni Gisbert, coordinador d’ACPV, Gina Garcias, 
directora general de Comunicació del Govern Balear, i 
Carles Mundó, secretari de Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya. Modera el president del GPRB, 
Joan Vila. 

 
6 octubre 2009 Presentació de l’Observatori crític dels mitjans Media.cat i 

del primer informe monogràfic, titulat “Marcs de 
referència als Telenotícies de TV3”. Es fa al Centre 
Internacional de Premsa de Barcelona i hi participen 
Roger Palà, coautor de l’informe i membre del Grup, Joan 
Vila, president del Grup, i Josep Gifreu, catedràtic de 
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. 
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24 novembre 2009 Presentació del segon informe de Media.cat, titulat “El Pla  
de Bolonya i les mobilitzacions estudiantils a la premsa de    
Barcelona”. Es fa a la Universitat de Barcelona, amb 
l’assistència de Gemma Garcia Fàbrega, autora de l’estudi; 
Joan Vila, president del Grup; i Cristina Pulido, professora 
de Comunicació de la Universitat de Barcelona i membre 
del Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques 
Superadores de la Desigualtat (CREA).  

 
 30 novembre 2009 El Grup col·labora en la Jornada de Comunicació Ramon  

Barnils organitzada per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, al Monestir. El debat es titula “Com tracten els 
casos de corrupció els mitjans de comunicació?” i hi 
participen Albert Balanzà, cap de la secció de Ciutats del 
diari Avui i soci del GPRB; David Fernández, redactor del 
setmanari La Directa; Jofre Llombart, coordinador d’El 
Matí de Catalunya Ràdio; Joan Maria Morros, cap 
d’informatius de RAC1 i Miquel Herrada, cap de 
continguts informatius de Cugat.cat. 

 
4 desembre 2009 Els continguts de l’Exposició “Ramon Barnils, periodista 

de referència” (textos i fotografies), ja són acessibles a la 
xarxa, al web http://barnils.jimdo.com.  

______________________________________________________________________ 
 
 
2010 11 gener 2010  Presentació del tercer informe monogràfic de Media.cat,  

titulat “Cobertura de la premsa catalana i estatal sobre el 
conflicte entre els   treballadors i la direcció de l’empresa 
Seat per l’adjudicació del nou model Audi Q3”. L’acte es 
fa a la seu de Vilaweb a Barcelona i hi intervenen el 
president del Grup, Joan Vila; i el director de 
l’Observatori de la Cobertura dels Conflictes, Xavier Giró, 
que és també coautor de l’informe, juntament amb Iolanda 
Parra i Sergi Picazo.  

  
 30 gener 2010  El Grup és present al Fòrum Social Català amb un  

seminari de tres hores titulat “Qui vigila els que vigilen el 
poder”, amb l’objectiu de presentar als moviments socials 
l’Observatori Media.cat. Hi participen el professor de la 
UAB, Xavier Giró, i els periodistes i membres del Grup 
Roger Palà i Laia Altarriba. Més d’un centenar de 
persones hi participen. 

 
4 març 2010 La periodista i membre del Grup Laia Altarriba, participa 

en un debat a Castellar del Vallès, dins del cicle Les tardes 
de l'Altraveu, sobre “El poder dels mitjans de comunicació 
local”. 
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12 març 2010 Se celebren eleccions anticipades al Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. El Grup dóna suport a la candidatura 
encapçalada per Salvador Cot i hi participa amb dos 
membres, Joan Vila i Oriol Cortacans. Les eleccions les 
guanya l’altra candidatura, encapçalada per Josep Maria 
Martí, que és proclamat nou degà, però s’obtenen 7 llocs a 
la Junta de Govern de l’entitat. 

 
18 març 2010  El Grup fa un comunicat públic en defensa de la directora  

de TV3, Mònica Terribas, per les crítiques rebudes per 
l’entrevista especial feta al President de la Generalitat, 
José Montilla, algunes d’elles ratllant en l’insult personal. 

 
 25 març 2010  Presentació del quart informe de Media.cat, titulat “La  

TDT local als Països Catalans”. L’acte es fa al Centre de 
Cultura Contemporània Octubre de València i compta amb 
la presència de l’autora de l’estudi, Laia Altarriba; el 
president del Grup, Joan Vila; i el catedràtic de Periodisme 
de la Universitat de València, Josep Lluís Gómez 
Mompart. 

 
12 abril 2010 El Grup fa un comunicat públic celebrant l’absolució dels 

cinc directius del diari basc Egunkaria, decidida per 
l’Audiència Nacional Espanyola, i criticant que s’hagi 
arribat a desenvolupar tot el procès judicial. 

 
20 abril 2010 Presentació del cinquè informe de Media.cat, titulat “El 

tractament informatiu del 28-F. Anàlisi de la cobertura de 
les consultes sobre la independència en els principals 
mitjans escrits en paper i digitals”. En són autors Oriol 
Lladó i Albert Punsola, que participen en l’acte, juntament 
amb el membre del Grup Humbert Roma, i el catedràtic 
d’Història Contemporània de la Universitat de Lleida, 
Manuel Lladonosa. L’acte es fa a la seu del Col·legi de 
Periodistes de Lleida, perquè és la ciutat més gran on se 
celebra la següent onada de consultes sobiranistes. 

 
22 abril 2010 Sopar-debat, organitzat conjuntament amb l’Associació 

Catalana de Professionals (ACP), amb el periodista i 
historiador Toni Soler, autor de diversos llibres i director 
del programa de TV3 “Polònia”. 

 
29 abril 2010 Media.cat publica un informe d’urgència titulat “La 

cobertura mediàtica de la mort de Samaranch”, del qual en 
són autors Miquel Andreu, Ivan Mullor, Roger Palà i 
Humbert Roma. L’estudi denuncia l’ocultació deliberada 
del passat feixista de Samaranch a la majoria dels mitjans 
catalans. 
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27 maig 2010 El Grup fa un comunicat públic criticant el simulacre de 
càrrega policial en què alguns periodistes van participar un 
dia abans en l’Escola de Policia de Catalunya. 

 
17 juny 2010 9a Assemblea General del Grup, que es fa coincidir amb 

un sopar amb el director de Berria i exdirector 
d’Egunkaria, Martxelo Otamendi, al restaurant Pla dels 
Àngels. 

 
16 juliol 2010 Presentació del setè informe de Media.cat, titulat “La llei 

del Cinema a la premsa catalana”. L’acte es fa als Cinemes 
Girona de Barcelona i hi participen l’autor de l’estudi, el 
periodista Ignasi Franch; el president del Grup, Joan Vila; 
i el membre de la Junta de l’Acadèmia del Cinema Català, 
Santi Lapeira. 

 
7 setembre 2010 Inici d’un cicle de tertúlies matinals, de periodicitat 

mensual, organitzades conjuntament pel Grup i Vilaweb, a 
la seu d’aquest mitjà digital. El primer convidat és el 
redactor en cap de Política i Actualitat del diari La 
Vanguardia, Jordi Barbeta. 

 
27 setembre 2010 Es publica el vuitè informe de Media.cat, titulat “La 

retallada social del Govern espanyol, a les tertúlies 
matinals de TV3, Catalunya Ràdio i RAC1”. Els autors 
són Xavier Giró i Oriol Andrés, membres de l’Observatori 
de la Cobertura dels Conflictes de la UAB. 

 
5 octubre 2010 Segona tertúlia matinal GPRB-Vilaweb, amb el director de 

l’Agència Catalana de Notícies, Saül Gordillo. 
 
13 octubre 2010 El vicepresident del Grup, Oriol Cortacans, participa a la 

Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, en un 
acte de record a Mavi Dolç, professora i sòcia del Grup, 
morta l’1 de maig de 2009. Cortacans hi llegeix un text en 
nom del Grup. 

 
2 novembre 2010 Tercera tertúlia matinal GPRB-Vilaweb, amb el director 

del futur diari en català Ara, Carles Capdevila. 
 
8 novembre 2010 Presentació pública del novè informe de Media.cat, titulat 

“El Corredor Mediterrani, a la premsa catalana i 
valenciana” i elaborat en col·laboració amb l’Associació 
Catalana de Professionals (ACP). A l’acte, que es fa al 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, hi 
participen els autors, Gemma Garcia Fàbrega i Carles 
Castro, el president de l’ACP; Jaume López; el president 
del Grup, Joan Vila, el secretari general de Ferrmed, Joan 
Amoròs, i el catedràtic d’Economia Aplicada de la 
Universitat de Barcelona, Germà Bel. 



 10 

23 novembre 2010 Se celebra a Sant Cugat la Jornada de Comunicació 
Ramon Barnils, consistent en un debat entre les forces 
parlamentàries sobre els mitjans de comunicació públics a 
Catalunya. Hi participen Jordi Cuminal (CiU), Josep 
Maria Balcells (PSC), Carles Mundó (ERC), Santi 
Rodríguez (PP) i Jordi Guillot (ICV), moderats per la cap 
de secció de Mèdia del diari Ara i membre del Grup, Laia 
Altarriba. 

 
14 desembre 2010 El president del Grup, Joan Vila, participa en el V Congrés 

de Convivència a la Ciutat, organitzat per l’Ajuntament de 
Lleida i celebrat a la Seu Vella d’aquesta població. Vila ha 
pres part en un diàleg titulat “La veu de les persones”, 
juntament amb Fernando Pindado i Joan Gómez. 

 
21 desembre 2010 La quarta tertúlia matinal conjunta del Grup i Vilaweb té 

com a convidat el director general d’Hermes 
Comunicacions, empresa editora d’El Punt, l’Avui i 
Presència, Joan Vall Clara. 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
2011 31 gener 2011  Presentació del desè informe monogràfic de Media.cat,  

titulat “El tractament de les demandes de la societat civil 
durant la campanya electoral al Parlament de Catalunya”. 
Es presenta a la seu del Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya, a Barcelona, amb l’autor, Joan Canela; el 
president del Grup, Joan Vila; i el cap de secció de Ciutats 
del diari Ara i membre del Grup, Albert Balanzà. 

 
1 febrer 2011 Primera tertúlia matinal de l’any a Vilaweb. El convidat és 

l’editor i conductor del TN Cap de Setmana de TV3, Joan 
Carles Peris. 

 
9 febrer 2011 Sopar de socis amb Jordi Cuminal, Director General de 

Comunicació de la Generalitat  de Catalunya. 
 
18 febrer 2011 El GPRB publica un comunicat de premsa per condemnar 

el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià. 
 
24 febrer 2011 Presentació de l’informe d’urgència ‘L’apagada de TV3 al 

País Valencià i l’impacte de les xarxes socials d’Internet’, 
l’onzè de Media.cat. L’informe ha estat coordinat per 
Roger Palà i Bel Zaballa amb la col·laboració de Joan 
Vila, Miquel Andreu, Joan Canela i Laia Soldevila. 

 
2 març 2011 Sisena tertúlia matinal a Vilaweb amb Gerard Guiu, cap de 

ganivet de la presidència del FCBarcelona, com a 
convidat. 
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14 març 2011 10 anys de la mort de Ramon Barnils. Es culmina amb 
notable èxit, la campanya viral que hem endegat, durant 
dos setmanes, per recordar la seva figura a les xarxes 
socials.  

 
17 març 2011 Acte en record a Ramon Barnils. Més de 130 persones es 

congreguen al bar Horiginal de Barcelona per rememorar 
Barnils amb una copa de vi. L’acte compta amb els 
parlaments de Núria Barnils (neboda de Ramon Barnils), 
Assumpció Maresma (editora de Vilaweb), Joan Manuel 
Tresserras (exconseller de cultura i professor de la UAB) i 
Joan Vila com a president del Grup Barnils. 

 
18 març 2011 El Grup Barnils fa públic un comunicat per solidaritzar-se 

amb Vilaweb per les acusacions del ‘cas Vilaró’.  
 
23 març 2011 Presentació a la biblioteca Salvador Domingo del dotzè 

informe de Media.cat que porta per títol ‘Anàlisi del 
tractament en la premsa catalana de la candidatura 
d’Ascó per acollir un magatzem de residus nuclears’. A 
més dels autors, Daniel Camon i Sílvia Martín, l’acte 
també compta amb la ponència de Pep Puig, ingenier 
nuclear i expert en energies renovables i Joan Vila, 
president del GPRB. 

 
5 abril 2011 Magí Camps, cap d’edició de La Vanguardia i responsable 

de la traducció catalana d’aquest diari, és el convidat de la 
setena tertúlia matinal a Vilaweb. 

 
12 abril 2011 El Grup Barnils fa públic un comunicat en què mostra la 

seva preocupació per l’afebliment de les eines bàsiques de 
l’Espai Català de Comunicació arran de les retallades del 
govern convergent.  

 
3 maig 2011 A la vuitena tertúlia matinal a Vilaweb conversem amb la 

directora de TVE-Catalunya, la periodista Ana Maria 
Bordas.  

 


