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L'expert en internet Genís Roca
inaugurarà, la setmana vinent, una
nova edició del Pessics de Vida
Al llarg d'aquest primer trimestre de l'any passaran per Manresa, també,
l'advocat Andreu Van den Eynde i la periodista Rosa Maria Calaf

L'expert en internet Genís Roca inaugurarà una nova edició del Pessics de Vida | Adrià Costa

Un expert en internet, l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva i una de les corresponsals més
conegudes de la televisió seran els convidats del primer trimestre de l'any del cicle d'entrevistes
Pessics de Vida, que organitza conjuntament la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes i el Centre Cultural el Casino. Les converses sempre se celebren a les vuit del
vespre, a la sala d'actes del Casino, i l'entrada és lliure. Els convidats són entrevistats per
professionals de la comunicació del territori.
El nou cicle arrencarà el 29 de gener amb l'expert en internet Genís Roca, que conversarà amb el
periodista Jesús Sagués, responsable de comunicació i protocol de la Delegació del Govern de la
Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central. Roca ha treballat en projectes per internet en
els darrers 25 anys, i el 2013 i 2014 fou escollit un dels 25 espanyols més influents a internet pel
diari El Mundo. És arqueòleg i llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona.
La segona entrevista tindrà lloc el 26 de febrer amb l'advocat Andreu Van den Eynde, que
conversarà amb la periodista Núria Bacardit, delegada de TV3 a la Catalunya Central. Andreu
Van den Eynde és especialista en dret penal i és conegut per ser l'advocat d'Oriol Junqueras i
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Raül Romeva en el judici al procés independentista català.
El cicle clourà el 25 de març amb la periodista Rosa Maria Calaf, que serà entrevistada per Joan
Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i cap d'informatius de RAC1 i RAC
105, del Grup Godó. Rosa Maria Calaf és una veterana periodista catalana molt coneguda pel seu
treball durant molts anys com a corresponsal de RTVE als Estats Units, Moscou, Buenos Aires o
Àsia-Pacífic.
Premis Plata i Plàtan
El mateix dimecres 25 de març, i un cop s'acabi l'entrevista, es durà a terme l'acte de lliurament
dels premis Plata i Plàtan, uns guardons que el Col·legi de Periodistes atorga cada any. El Premi
Plàtan va a parar a la persona, entitat i/o institució que durant l'any 2019 hagi oposat més
resistència a les sol·licituds d'informació per part dels periodistes de la Catalunya Central i/o hagi
entorpit d'alguna manera l'exercici de la professió. El Premi Plata, per contra, es lliura a la
persona, entitat i/o institució que amb la seva accessibilitat durant l'any 2019 hagi facilitat la tasca
informativa dels mitjans de comunicació del territori.
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