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L’àrea de comunicació
dels Mossos d’Esquadra de
la regió policial de Girona
va rebre anit la Mosca Bor-
da que atorga el col·lectiu
de periodistes gironins a la
persona o entitat que hagi
oposat més resistència a
les sol·licituds d’informa-
ció per part dels periodis-
tes. Els Mossos van obte-
nir el 47% dels vots, men-
tre que els altres dos finali-
tats, el Bisbat de Girona i
el Girona FC, van rebre el
30% i el 23% dels vots, res-
pectivament. Van recollir
el guardó el director dels
serveis territorials d’Inte-
rior a Girona, Albert Ba-
llesta, i l’intendent porta-
veu dels Mossos, Xavier
Porcuna, que van accep-
tar la Mosca Borda com un
repte i van remarcar la se-
va voluntat de col·laborar
amb els periodistes, per
beneficiar la ciutadania.

A l’acte, que va omplir
l’auditori de La Mercè, la
cap de premsa del Festival
de Peralada, Ruth Abuín,
va guanyar la Mosca Gros-
sa, aquella que es conce-

deix a la persona o entitat
que amb la seva accessibi-
litat hagi facilitat més la
tasca informativa dels pe-
riodistes. Abuín va obtenir
un 41% dels vots, gairebé
empatant amb una altra
finalista, l’Eva Palau, cap
de premsa de l’Ajunta-
ment de Blanes, que va re-
bre un 40% dels vots. En
tercer lloc i amb el 19%

dels vots va quedar Fer-
nando Aguirre, cap del
Grup Especial d’Activitats
Subaquàtiques (GEAS) de
la Guàrdia Civil.

El president de la de-
marcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Joan Ventura,
va obrir l’acte de lliura-
ment de les 26es Mosques
de la Informació, defen-

sant el periodisme i el dret
a la informació “com un
dret fonamental per al bon
funcionament de la demo-
cràcia”.

Amb bon humor, l’alcal-
de de Girona, el també pe-
riodista Carles Puigde-
mont, va dir que el seu
Ajuntament sempre dóna
“molts continguts” als pe-
riodistes, ja sigui amb

plens de vuit hores o tú-
nels del TAV inundats. El
director adjunt d’El Punt
Avui a les comarques giro-
nines, Jordi Grau, va ser el
conductor de l’acte, i va re-
cordar els fa poc desapare-
guts Joan Guillamet, Lluís
Feliu i Ben Bradlee. La
Mosca de Sant Narcís, la
que reconeix les persones
que hagin destacat per ha-

ver difós la realitat gironi-
na més enllà de les seves
fronteres, es va lliurar als
germans Pere, Josep i Ra-
mon Brugada, naturals de
Banyoles, per les seves
aportacions en l’àmbit de
la cardiologia a escala
mundial, com ara la sín-
drome de Brugada. La pe-
riodista Roser Reyner va
glossar l’obra d’aquests
tres metges. Pere i Ramon
–Josep està treballant a
Moçambic– van agrair el
premi “en nom de tots
aquells que estan treba-
llant perquè Girona es
converteixi en un centre
de referència biomèdica,
una tasca que costa que si-
gui reconeguda més enllà
del Tordera”.

La Mosca del Col·legi, la
que reconeix trajectòries
professionals dins l’àmbit
del periodisme, va ser per
a Enric Frigola (Peratalla-
da, 1946), un pioner en el
món de la ràdio en català, i
per a Cuca Mascort, a títol
pòstum. La que va ser di-
rectora de la revista Top-
Girona i regidora de
l’Ajuntament de Girona,
va morir el febrer passat.
El director de Presència,
Miquel Riera, va glossar la
trajectòria de Mascort,
mentre que el fins ara pre-
sident dels periodistes gi-
ronins, Narcís Genís, va
biografiar Frigola. També
es va dedicar un record a
altres periodistes gironins
desapareguts recentment
com ara Jordi Vilamitjana
i Maria Alonso. Les mos-
ques d’aquesta edició són
obra de l’escultora Clara
Oliveras. ■

a Les 26es Mosques de la Informació del Col·legi de Periodistes de Girona guardonen els
cardiòlegs Brugada a Reconeixen la trajectòria dels periodistes Enric Frigola i Cuca Mascort
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Mosca Borda per als Mossos
i Grossa per a Ruth Abuín

Els guardonats d’aquesta edició, amb els membres de la junta gironina del Col·legi de Periodistes ■ LLUÍS SERRAT

Bluf d’enganyifa i estafa.
Bluf també de decepció,
amb forma d’onomatopeia
de còmic, perquè la novel-
la gràfica nord-americana
ha estat un dels principals
referents de la companyia
barcelonina La Calòrica
per crear Bluf, obra gua-
nyadora del 8è premi

Quim Masó de projectes de
producció teatral, que s’es-
trena avui a La Planeta de
Girona (22 h, 18 euros),
dins de Temporada Alta.
Joan Yago és l’autor i Israel
Solà el director d’aquesta
obra amb històries múlti-
ples i espais esquemàtics
que funcionen com vinye-
tes de còmic en què es mo-
uen una dotzena de perso-
natges interpretats per
cinc actors i actrius: Xavi
Francés, Aitor Galisteo-
Rocher, Esther López,
Marc Rius i Júlia Truyol.
Albert Pascual ha disse-
nyat l’escenografia i el ves-
tuari dins d’aquest equip

ben compenetrat, que ha
estrenat cinc obres en cinc
anys de trajectòria.

“La novel·la gràfica re-
flecteix els problemes de
l’individu contemporani
millor que el cinema i el
teatre, i de vegades intro-
dueix en un context molt

realista elements que no
ho són gens, com ara ani-
mals que parlen”, expli-
quen els implicats en
aquest Bluf, que té com a
tema central la nostra in-
esgotable insatisfacció per
una vida que no havíem
imaginat així: un drama

que pot arribar a ser també
“la comèdia més esbojar-
rada que es pot imaginar”.
Bluf es podrà veure també
el 29 d’octubre a la Fira de
Manacor i l’estiu vinent al
Grec de Barcelona, que
col·labora amb el premi
Quim Masó. ■

a La companyia
estrena a La Planeta
l’obra guanyadora del
premi Quim Masó
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La Calòrica
dibuixa a ‘Bluf’
la insatisfacció

L’espectacle Prendre partit,
dirigit per Josep Maria Pou i
coprotagonitzat per ell i Joel
Joan, que s’havia d’estrenar
el 14 de novembre al Teatre
Municipal de Girona, s’ha
suspès per “motius de salut
(esgotament i estrès)” de
Joel Joan, segons un comuni-
cat de la productora Focus
enviat a Temporada Alta. El
festival retornarà l’import ín-
tegre de les entrades venu-
des de la següent manera: les
localitats venudes a través
del web rebran la devolució
de forma automàtica; i l’im-
port de les entrades adquiri-
des a taquilla serà retornat
mitjançant transferència
bancària, enviant un correu
amb el nom, les localitats i el
número de compte a taqui-
lla@bitoproduccions.com.

Una escena de ‘Bluf’, amb un abella parlant inclosa ■ LLUÍS SERRAT
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Joel Joan suspèn
‘Prendre
partit’ a Girona


