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Ramon Barnils

Periodista rigorós, articulista provocador, comentarista radiofònic polèmic, treballador 

incansable. La feina de Ramon Barnils des de les pàgines de revistes i diaris (Tele/eXprés, El 

Temps, Avui, Solidaridad Obrera, Diario de Barcelona...) i des dels micròfons de Catalunya Ràdio 

no deixava indiferent ningú. Cinc anys després de la seva mort, la seva manera d'exercir la 

professió continua sent un referent per als que van compartir amb ell les redaccions o que el 

llegien i escoltaven. 

El Grup de Periodistes Ramon Barnils vol donar-lo a conèixer entre les noves generacions de 

periodistes, entre els joves que s'estan formant a les universitats, perquè s'apropin a una manera 

de fer periodisme que és difícil de trobar en el panorama comunicatiu actual.

L'exposició s'inaugura als Premis d'Octubre a València a finals del mes d'octubre i després visitarà 

les principals facultats de comunicació dels Països Catalans. 

http://www.grupbarnils.cat/


Grup de Periodistes Ramon Barnils
C/Rocafort 242 bis, 3r 08029 Barcelona. 

Tel: 93 410 98 71 www.grupbarnils.cat

                               

Grup de Periodistes Ramon Barnils

El Grup de Periodistes Ramon Barnils es va començar a gestar fa més de deu anys amb la intenció de crear 

un punt de trobada per als periodistes que compartíem una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet 

i pensat des dels Països Catalans. 

Després d’uns anys de trobades informals, i poc després de la mort de Ramon Barnils, el col·lectiu es va 

constituir formalment el febrer de 2002 prenent el nom de qui considerem referència d’autoexigència 

professional i de coherència ideològica. 

Actualment,  des  del  Grup  de  Periodistes  Ramon  Barnils  treballem  en  la  difusió  i  la  defensa  d’un 

periodisme  rigorós  i  un  espai  comunicatiu  propi,  que  uneixi  la  cultura  i  la  llengua.  Un  espai  que, 

reivindiquem, cal que sigui reconegut política i administrativament. 

Entre els objectius que busca la nostra entitat podem trobar els següents:

– Assolir un model comunicatiu rigorós, equànime i de qualitat en el marc dels Països Catalans.

– Defensar una informació documentada i contrastada que promogui la reflexió i l’anàlisi.

– Combatre el dirigisme, la censura i l’autocensura amb què exerceixen la majoria de mitjans.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils porta a terme múltiples activitats de temàtiques diferents dins de 

l’àmbit del periodisme. D’aquesta manera, hem organitzat actes públics i hem participat en múltiples 

jornades i debats vinculades al món de la comunicació. 

També hem expressat  la  nostra  opinió  en comunicats  de  premsa   i  articles  d’opinió,  que  han  estat 

publicats a diferents mitjans de premsa com ara el diari Avui, El Punt, el mitjà digital Vilaweb,... entre 

d’altres.

Recentment hem organitzat un homenatge a Ramon Barnils per commemorar els 5 anys de la seva mort. Es 

va  tractar  d’un  senzill  acte  basat  en  la  lectura  dramatitzada  d’articles  d’en  Ramon  Barnils,  i  dels 

parlaments del president de l’entitat, Oriol Cortacans,  com del director de Vilaweb, Vicent Sanchís. 

http://www.grupbarnils.cat/


Grup de Periodistes Ramon Barnils
C/Rocafort 242 bis, 3r 08029 Barcelona. 

Tel: 93 410 98 71 www.grupbarnils.cat

                               

L'exposició

L’exposició “Ramon Barnils, un periodista de referència” vol incidir en la importància de promoure la 

pràctica d’un periodisme rigorós, que combati el dirigisme i promogui la reflexió. Alhora, vol subratllar la 

necessitat de fer periodisme en català i des d’una òptica catalana, tal com defensava Ramon Barnils amb 

la seva pràctica.

Coincidint amb el cinquè aniversari de la seva mort, donar a conèixer les diferents facetes periodístiques 

de  Ramon  Barnils  (articulista,  entrevista  radiofònica,  periodisme  d’agència,  reporter,  professor  de 

periodisme i periodisme d’investigació) és donar a conèixer una figura de primer ordre en el periodisme 

del nostre país. Explicant aquestes facetes professionals volem explicar com es poden treballar aquests 

àmbits de la professió de la qual formaran part quan acabin els estudis i fer-los reflexionar sobre quins són 

els seus referents professionals. 

Per incidir sobre el debat de quins són els referents del periodisme del demà, l’exposició recorrerà les 

facultats  de  periodisme  i  de  comunicació  dels  Països  Catalans.  D’aquesta  manera,  està  previst  que 

l’exposició  passi per Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Catalunya Nord.

(Plafó provisional de presentació de l'exposició)
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Característiques tècniques de l’exposició

L’exposició està formada per sis plafons, cadascun aborda una faceta professional concreta de Ramon 

Barnils. Els plafons són els següents:

1. Presentació i biografia

2. El reporter

3. L'articulista

4. A la ràdio

5. Periodista d’investigació

6. Amic, referent

Cadascun d’aquests plafons és una estructura rectangular que fa 1,80 m. d'amplada x 2,00 m. d'alçada x 

40 cm. de fondària. Cada una de les dues cares del bloc tenen imatges i textos.

(A la pàgina següent podeu veure, a tall d'exemple, les dues cares del plafó dedicat a Barnils a la ràdio)

Alguns dels plafons incorporen una pantalla de televisió on es projectaran diverses càpsules documentals 

sobre les diverses facetes d’en Ramon Barnils que s'han editat per a l'exposició. A més, també hi haurà un 

sistema d'àudio per tal d'escoltar intervencions d'en Ramon en programes de ràdio.

L'espai ideal mínim per instal·lar els plafons de l'exposició és d'aproximadament 10 x 17 metres, tot i que 

cal estudiar les possibilitats de cada espai.

En funció dels costos i de la possibilitat de suport econòmic, el Grup de Periodistes Ramon Barnils té 

previst editar banderoles, tríptics, cartells, i un llibret de mà amb material addicional per aprofundir en la 

feina i vida del Ramon Barnils.
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Plafó provisional sobre en Ramon Barnils i la ràdio:
(incorpora altaveus per escoltar intervencions d'en Barnils a la ràdio)
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