
 
ACTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA EL ROURE 
Data: 21/09/2022  16:30 h 

Lloc: Centre Cívic de Barri Vell-Mercadal Girona 

 

16 ASSISTENTS: 

• Enric Rubio (Ajuntament de Girona) 

• Anna Burgstaller (redactora de l’Editorial MIC) 

•            Miguel Abad Luna (Can Gibert) 

•            Maria Suñer (Can Gibert) 

• M. Àngels Bahí (St. Daniel) 

• Joan Balbi Riberes (St. Daniel) 

• Dolors Estañol Pibernat (Montilivi) 

• Mª Dolors Rodríguez Giménez – (Taialà) 

• Narcís Sureda (Equip de redacció) 

• Mª Rosa Pié Pont – (Mercadal)  

• Josep Maria Saiz Garcia – (Mercadal) 

• Josep Mª Castanyer Darnés – Unió (Pont Major)  

• Joan Miró Ametller (Equip de redacció) 

• Pere Heras Montal (Equip de redacció) 

•            Joan Ayala (Sant Eugènia) 

•            Àlex Pérez (Equip de redacció) 

 

ORDRE DEL DIA  

1. Corregir la revista número 66 
2. Fixar data per a la propera reunió on es proposaran temes pel nou número d’El Roure 

 

ACORDS  

A causa de la crisi global del paper i per tal de ser més sostenibles, a partir d’ara només 
s’entregarà una còpia física de la revista, així com una prova de cada proposta de portada. 
Conscients que això alenteix el procés de correcció acordem: 



 
Que de cara al proper número, s’enviï una versió en PDF a tots els qui formen part de l’equip 
del Roure uns dies abans de la reunió. Així tothom podrà revisar-la tranquil·lament i agilitzar 
les correccions el dia de la reunió. S’enviarà el PDF per correu electrònic i també per whatsapp.  

Tots els presents van tenir ocasió de llegir i corregir els seus articles i comentar-los amb l’Anna 
de l’Editorial Mic. Es corregirà i s’enviarà un PDF amb tots els canvis aplicats a l’Enric de 
l’Ajuntament, que serà l’encarregat de donar l’ok definitiu per imprimir la revista.  

En general els assistents comenten que el disseny els hi agrada molt i, especialment la portada 
d’aquest número.  

Es fixa la data de la propera reunió que es fa saber també pel grup de whatsapp per tal que els 
qui no hagin assistit també se n’assabentin. 

Ens trobarem a les 16:30 al centre cívic de Barri Vell-Mercadal el proper dimecres 11 de gener 
de 2022. Ja s’ha reservat la sala. Més endavant es farà un recordatori de la cita via whatsapp.  

 

 

 

 

 

 


