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Les millors entrevistes del territori,
a NacióDigital
Els cantant Lildami, el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, un resident
d'un geriàtric, Marta Vilalta, Roger Español i Albert Batet, al recull d'entrevistes
de gener a les edicions territorials

Muntatge amb algunes de les entrevistes | ND

ENTREVISTES / GENER
Recull amb les millors entrevistes a les edicions territorials de NacióDigital, el mes de gener

BAGES
15/01/2021, presidenta de l'associació de dones musulmanes Al Noor
Khadija El Bechiri: «L'acompanyament emocional és essencial per als joves extutelats que
causen problemes» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/95170)
20/01/2020, gestor de la cooperativa Camàlics
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Carles Jódar: «Camàlics et porta la compra a casa, però amb repartidors contractats i amb unes
condicions dignes» (https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/95328)
21/01/2002, psicòloga
Anna Perelló: «El virus existeix, està fent molt mal, però no pot ser el centre de la nostra vida»
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/95339)

BAIX MONTSENY
26/01/2020, resident en un geriàtric
Nati Pursals: «Llegir i escriure m'ajuda a animar-me la vida a la residència»
(https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/15749)

OSONA
21/01/2021, director del certamen
Joan Salarich: «El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló en format presencial és
insubstituïble» (https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65168)

Elvira García és infermera i «coach» nutricional

28/01/2021, infermera
Elvira García: «Moltes emocions s'enquisten al cos i poden produir malalties»
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/65214/)
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SABADELL
05/01/2021
Eulàlia Barros: «Fins que els polítics no apostin per fer una forta inversió en tecnologia i formació, la
justícia no se'n sortirà»https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33086)
(

Els quatre veïns de Can Puiggener, atenent a NacióSabadell. Foto: Juanma Peláez

14/01/2021, quatre veïns del barri de Can Puiggener de Sabadell
«A l'octubre vam estar 27 hores seguides sense llum a Can Puiggener»
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33181)
27/01/2020, portera de futbol
María José Pons: «Cap sentència em tornarà la meva mà com la tenia al 100%»
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33315)

SANT CUGAT
19/01/2021, cap de colla dels Castellers de Sant Cugat
Marcel Serra: «Amb aquests 25 anys hem demostrat que fer grans castells a Sant Cugat és
possible» (https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/4929)
22/01/2020
Ramon Palacio: «Renuncio a contracor perquè l'Ajuntament tingui les mans lliures»
(https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/4960)
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TERRASSA
20/01/2021, secretari general de Cecot
David Garrofé: «A partir de Setmana Santa esperem un canvi en positiu a les empreses»
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/76876)
31/01/2021, cantant
Lildami: «El nou disc fuig del monotema de la pandèmia i parla d'esperança, llum i ressorgiment»
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/33373)

VALLES ORIENTAL
24/01/2020, una de les professionals sanitàries encarregades de posar la vacuna
Mercè Blanco: «Marcarà un abans i un després»
(https://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/33605)

LLEIDA
27/01/2021, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria
Toni Postius: «Els que pronosticaven una Lleida ingovernable s'han equivocat molt»
(https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/41908)
29/01/2021, candidata d'ERC a Lleida el 14-F
Marta Vilalta: «Volem exportar a la Generalitat els exemples lleidatans de la Paeria i la Diputació»
(https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/41953)

TARRAGONA
06/01/2021, número 2 del PSC a les eleccions del 14-F
Rubén Viñuales: «La victòria de Ciutadans el 2017 no va servir per a res»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/39813)
12/01/2021, consultor ambiental
Francesc Xavier Roig: «A la platja Llarga de Tarragona la ferida és greu»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/39905)
13/01/2021, candidata del Partit Nacionalista de Catalunya a Tarragona
Àurea Rodríguez: «El PNC és una start-up política, no un spin-off de ningú»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/39924)
16/01/2021, candidat a les eleccions catalanes del Moviment Corrent Roig (MCR) per Tarragona
Roger Español: «Ens hem quedat sols reclamant el mandat de l'1 d'octubre»
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/39979)
25/01/2020, candidata de la CUP al 14-F a Tarragona
Laia Estrada: «La millor manera de desactivar una moció de censura és fer realitat el canvi
promès a Tarragona» (https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/40066)
27/01/2021, candidat de Junts a Tarragona
Albert Batet: «Aquesta legislatura no s'ha invalidat la declaració del 27-O fruit del referèndum de
l'1-O» (https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/40108)
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TERRES DE L'EBRE
01/01/2021, músic
Èric Vinaixa: «Si vius amb pors, amb patiment, amb dubtes, si no estimes, t'acabes diluint»
(https://www.aguaita.cat/noticia/20277)
22/01/2020, científica
Mar Margalef, la científica d'arrels ebrenques que investiga la Covid-19 a Stanford
(https://www.aguaita.cat/noticia/20524)

Èric Vinaixa. Foto: Helena Margarit
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