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Toni Orensanz obre el cicle
d'Experiència de Periodista, que
torna a la presencialitat
Anna Punsí, Manel Alías i Sandra Balsells completen la programació de xerrades,
que s'allargarà fins al 14 de març

Esteve Giralt i Josep Bertran, aquest dilluns en la signatura del conveni. | Josep M. Llauradó

El cicle de xerrades Experiència de periodista torna dilluns vinent amb l'escriptor de Falset
Toni Orensanz, que recentment ha publicat Com vas perdre el braç, Balchowsky?. Serà el primer
cicle que es faci de manera presencial després de l'inici de la pandèmia i tornarà al seu lloc
original: l'Antiga Audiència de Tarragona. Tot plegat s'ha presentat en el marc de la signatura
per 9è any consecutiu del conveni entre Repsol i el Col·legi de Periodistes, que a banda
d'aquest cicle també facilita activitats de formació, una aplicació que recull les convocatòries de
premsa i els Premis de Periodisme Mañé i Flaquer.
Esteve Giralt, president del Col·legi a la demarcació de Tarragona, ha elogiat l'"extraordinari
exemple de periodisme narratiu" que encarna Toni Orensanz. En el seu darrer llibre hi parla
d'un nord-americà que acaba fent de brigadista internacional durant la Guerra Civil a la Batalla de
l'Ebre. "És un exemple fantàstic de periodisme local que es podria explicar a qualsevol lloc del món",
ha afegit Giralt.
Els altres tres periodistes convidats per explicar la seva trajectòria professional i debatre sobre la
tasca periodística són Anna Punsí, Manel Alías i Sandra Balsells. Punsí és, segons Giralt, "un
molt bon exemple de periodista freelance que es busca la vida". A banda del seu recorregut a la
cadena SER, darrerament treballa per al programa Crims, recentment incorporat a Movistar+.
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Pel que fa a Manel Alías, Giralt ha avisat que és possible que per l'escalada de tensions en el
conflicte entre els Estats Units i Rússia respecte a Ucraïna aquest convidat no pugui traslladar-se
a Tarragona. Corresponsal de TV3 a Moscou, fa poc que havia tornat i havia publicat fins i tot
un llibre narrant la seva experiència, però l'empresa l'ha tornat a enviar a la zona de disputa, per la
qual cosa Giralt espera que la situació li permeti tornar de cara al 7 de març, que és quan hi ha la
xerrada de Manel Alías. Finalment, l'última periodista convidada és Sandra Balsells,
fotoperiodista i docent que fins i tot va arribar a cobrir la guerra dels Balcans. Serà el 14 de març a
la mateixa hora que la resta de conferències, a partir de les 7 del vespre a l'Antiga Audiència.
"Són unes propostes interessants que venen a destacar la feina i l'ofici del periodista, que intenten
posar en rellevància la feina del periodista", ha destacat Giralt. Per la seva banda, el responsable
de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona, Josep Bertran, ha assegurat
que en aquests casos "és fàcil fer la tria perquè tenim molt bon nivell de periodisme". Tal com és
habitual, el Col·legi de Periodistes col·labora amb la Universitat Rovira i Virgili per tal que
estudiants del Grau de Periodisme assisteixin a les xerrades, si bé no cal inscripció prèvia.

El periodista Toni Orensanz. Foto: Eloi Tost/ACN
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