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Les obertures

Pilota vol
dir prestigi
•*>£iSt •"^""

7

Les dues planes del costat
són un exemple d'un tema
d'obertura de dues planes,.
en què cada element té un
espai destacat i ben
determinat, i això permet al
lector una visió ordenada del
conjunt. En aquestes planes
es combinen nítidament els
espais gràfics, els
informatius i els d'opinió.
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L'opinió
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Diàriament hi haurà dues
planes amb espais fixos
destinats a l'anàlisi i l'opinió.
L'editorial, l'opinió del
lectors, l'acudit, una
col·laboració de l'espai
Alguna pregunta més d'El
matí de Catalunya Ràdio, un
article de fons i dos articles
d'autor més curts componen
aquestes planes.
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Viaòrie« que amaguen 3l debat
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L'ORGANIGRAMA
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JORDI GRAU
DIRECTOR
\ « »

• •

Girona, 1957. Va
- , "
/
començar a Ràdio
,. -.-5i- y, --I Girona i el Diari de
Girona, ha esta responsable de
Presència, primer director d'El
Punt del Barcelonès Nord i
subdirector del grup d'El Punt.
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JORDI CAMPS
DIRECTOR ADJUNT

Malgrat de Mar
(Maresme), 1960..
Resident a Calella,
va començar a El Punt coma
corresponsal el 1984. Des del
1994, responsable d'esports del
grup d'El Punt.
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PEP RIERA
DIRECTOR ADJUNT

Osor (Selva), 1963.
Ha estat redactor en
cap de l'edició
gironina d'El Punt. Va ser el <
primer director d'El Punt al
Maresme. Col·labora a la secció
'I )pinió d'El Punt i Presència.

DAVID COLOMER
REDACTOR EN CAP

Barcelona, 1970. El
1990 entra a la
secció d'esports
d'El Punt i actualment col·labora
a la secció d'opinió. Té publicats
dos llibres de narracions, Préssecs
i diesel i Danys col·laterals.

MARTÍAYATS
CAf» DE SECCIÓ

Els components de la redacció del primer diari esportiu en català MANI I I I AI» ^

La redacció central d'El 9, a Barcelona
La redacció central d'El 9 és a Barcelona, a la ronda Sant Pere,
19-21 7e 6a Per fer un millor seguiment dels pnncipals equips i
de bona part de l'activitat de l'esport d'elit català, sobretot el
futbol. El 9 disposa una amplies insta! íacions en un cèntric edifici
de la ciutat comtal El local que ocupara la redacció està equipat
amb els mitjans tècnics necessaris per poder elaborar amb agilitat
la informació —com ho requereixen sovinl els horans de les
competicions esportives— i arnbar amb puntualitat a la cita «nib
el lector cada dia de la setmana El telèfon de la redacció es el 902
36 99 991 el numero de fax és el 93 481 76 88 També es pot
comunicar amb El 9 a traves de l'adreça electrònica el9@el9 com
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Girona, 1966. Fins
^tt^-ar- Rv ^"^^ havia estat
»
s ' redactor i més tard
cap de la secció d'esports de
l'edició d'El Punt a les comarques
gironines. A f/9s'encarregarà de
les planes de futbol.

LLUÍS SIMÓN
CAP DE SECCIÓ

Salitja (Selva),
1971. Va començar
com a redactor
d'esports a El Punt, a les planes
de poliesportiu. Coordina la secció
de Més Esport d ' f / 9 .

