
ACTA DEL CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA EL ROURE 
Data: 30/03/2022  16:30 h 

Lloc: Centre Cívic de Barri Vell-Mercadal 

 

14 ASSISTENTS:  

• Enric Rubio (Ajuntament de Girona) 
• Carles Llusà ( redactor de l’Editorial MIC) 
• M. Àngels Bahí ( St. Daniel) 
• Joan Balbi Riberes (St. Daniel) 
• Mª Dolors Soler Bruc (Pedret) 
• Laura Bosch Sancho (Pedret) 
• Dolors Estañol Pibernat (Montilivi) 
• Mª Dolors Rodríguez Giménez – (Taialà) 
• Mª Teresa Delgado Padrosa – (Sant Narcís) 
• Mª Rosa Pié Pont – (Mercadal)  
• Josep Maria Saiz Garcia – (Mercadal) 
• Josep Mª Castanyer Darnés – Unió (Pont Major)  
• Joan Miró Ametller  
• Pere Heras Montal  

Lluís Torner i Narcís Sureda no s’han pogut contactar, l’Enric parlarà amb ells sobre els temes 
adjudicats. 

 

ORDRE DEL DIA:  

 

1. Revisió del número anterior (64) i proposta de millores. 
2. Preparació de la revista núm. 65 

 

ACORDS:  

Establerts números per Maig-Juny, Setembre i Desembre. L’Enric facilitarà un PDF amb el 
disseny anterior per intentar-lo reproduir al màxim la versió anterior. S’intentarà millorar 
aquells punts on es cregui necessari o sigui factible. Acordat també intentar seguir un estil 
gràfic diferent en relació a les fotografies del núm. 64, es buscaran opcions. 

En relació a la nova entrega els principals temes seran:  

1. L’actual situació de guerra i com afecta, així com també el paral·lelisme amb la situació 
de postguerra viscuda al país.  

2. Girona temps de flors: Estudi de l’evolució del projecte i com ha donat vida a la ciutat. 
3. Monar’t: Explicació de la mostra i d’on ha sorgit la iniciativa. 

 

 



Continguts: 

• Portada: 3 versions: Una del temps de flors, una al·legoria de la guerra i una del 
monar’t. 

• Editorial: La guerra i les seves conseqüències en un món globalitzat (Pendent de saber 
quin regidor col·laborarà) 
 

• Carta a l’alcaldessa: (Pere Heras, M. Rosa Pié) 

 

• En record: Pitu DEP – Algú -per definir- farà un article en honor seu. Sinó el pot fer el 
Pere, l’Enric s’encarrega d’avisa als de Vila Roja. 
 

• Article 1 Com afectarà la guerra? La postguerra comparada amb la situació actual. La 
Dolors Estanyol li demanarà a la Carme Subirana d’escriure l’article. 
 

• Article 2 La “por” a una guerra nuclear – Joan Miró. 
 

• Experiències Com és viure a Girona venint de fora - Mª Dolors Rodríguez (Taialà) 
explicarà com ha sigut la seva adaptació a la ciutat. 
 

• Cultura Dia 15 maig – dia internacional de la família. Com ha canviat l’estructura de la 
família en l’actualitat? - Mª Rosa Pié (Mercadal) 
 

• L’Entrevista En Pere Heras entrevistarà a Marta Roura, que gestiona el projecte del 
Monar’t. A més, es farà un article sobre el casal del barri, amb opinions i informació 
més extensa.  
 

• Opinió: Agraïment als metges – Joan Balbi. 
 

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

• Contraportada Es buscarà una foto del Jardí de la infància, o un abans i desprès 
d’algun dels espais del Monar’t.  
 
 

• Article Qualitat de vida Rosa Maria Pie del Mercadal demana a Fernando Jiron 
 

• Gastronomia L’Enric contactarà amb en Narcís Sureda en relació a l’article d’aquest 
número. 
 

• En Josep Mª Castanyer intentarà reunir informació de la Unió Esportiva Puntenc, que 
commemora més de 100 anys de tradició. 
 

• Si pot, el Narcís Sureda intentarà aportar un article extra, sense definir. 
 
 
 



Altres: 

 
• El termini de lliurament dels articles al Carles és el 24 d’abril 
• Propera reunió: 11 de maig, en Carles 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. 

 


