
 
ACTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA EL ROURE 
Data: 29/06/2022  16:30 h 

Lloc: Centre Cívic de Barri Vell-Mercadal 

 

14 ASSISTENTS:  

• Enric Rubio (Ajuntament de Girona) 
• Gerard Olivares ( redactor de l’Editorial MIC) 
• M. Àngels Bahí ( St. Daniel) 
• Joan Balbi Riberes (St. Daniel) 
• Mª Dolors Rodríguez (Taialà) 
• Miquel Abad (Can Gibert) 
• María Sunyer (Can Gibert) 
• Narcís Sureda 
• Joan Aida (santa Eugènia) 
• Álex Pérez  (CCOO) 
• Mª Rosa Pié Pont – (Mercadal)  
• Josep Maria Saiz Garcia – (Mercadal) 
• Josep Mª Castanyer Darnés – Unió (Pont Major)  
• Joan Miró Ametller (Universitat) 
• Pere Heras (Mercadal)  

 

ORDRE DEL DIA:  

 

1. Revisió del número anterior (65) i proposta de millores. 
2. Preparació de la revista núm. 66 

 

ACORDS:  

Establerts números per Maig-Juny, Setembre i Desembre. Valoració molt positiva del número 
anterior (65). Un cop establert un estil satisfactori pel grup s’intentarà mantenir l’estil de 
disseny, intentant millorar aquells punts que es consideri necessari. 

El termini d’entrega dels articles serà l’1 de setembre i la propera reunió el 21 del mateix mes. 

 

En relació a la nova entrega els principals temes seran:  

- Tema principal: Vida saludable (Salut) 
- Emfatitzant l’esport a la ciutat 
- 2 Entrevistes: Marc Gasol i Delfí Geli.   

 



 
 

Continguts: 

• Portada: Vida saludable 
• Editorial: Pendent de concretar 
• Carta a l’alcaldessa: (Pere Heras, M. Rosa Pié) 

 

• Activisme (social/cultural) En record: Joan Miró. 
 

• Vida Saludable Caminar. Rosa Pié 
 

• Escletxa digital Josep María Saiz.  

 

• Medicina El Dr. Àlex Pérez parlarà de Nutrició  
 

• L’Entrevista En Pere Heras entrevistarà a Marc Gasol i Delfí Geli, l’equip de l’editorial 
Mic intentarà establir el contacte i, en cas d’aconseguir-lo, li facilitarà a en Pere per tal 
que li pugui fer via correu electrònic.  
 
 

• Vida associativa Cada casal explicarà què ha fet durant els últims mesos. 
 
 

• Contraportada: El camp de futbol de Girona en una imatge dels seus inicis i com és en 
l’actualitat. 
 

• Gastronomia Narcís Sureda un cop més en serà l’autor.  
 
 
 
 

Altres: 

 
• El termini de lliurament dels articles al Carles és l’1 de setembre 
• Propera reunió: 21 de setembre, un membre de l’Editorial Mic presentarà la 

maquetació i es prepararan correccions.  
 

o Ens trobarem a les 16:30 al centre cívic de Barri Vell-Mercadal. En cas de 
canvis, en Carles informarà a través del grup de whatsapp. També trucarà a 
aquells membres que no siguin al grup. 

 


