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La llibretera Gemma Garcia, de les llibreries Vitel·la,  

i el periodista Toni Puntí,  

guanyadors del X Memorial Pere Rodeja 
 
 
 
 
 
 

El Premi Memorial Pere Rodeja, en homenatge al llibreter gironí Pere Rodeja i Ponsatí 

(1931- 2009), considerat exemple i mestre en l’ofici de la llibreria, té per finalitat: 

 

✓ Estimular els llibreters agremiats en la seva dedicació d’activadors culturals i 

difusors de la llengua i la literatura catalanes, l’arrelament en el territori, la 

influència en els hàbits lectors, la complicitat amb l’entorn cultural, el servei i tot 

allò que hagi donat i doni prestigi a l’ofici de llibreter. 

 

✓ Distingir la tasca d’una persona o entitat que hagi destacat per la seva atenció, 

disposició i suport envers les activitats de les llibreries i la seva difusió. 

 

D’acord amb les bases, el jurat, format per Ester Pujol, Anna Guitart, Anna Vilanova, 

Rosana Lluch i Guillem Terribas, amb Marià Marín, actuant de secretari amb veu, però 

sense vot, reunit telemàticament el 21 de juny de 2021, ha emès el dictamen següent: 

 

 

 

Concedir el premi a un llibreter a: 

la llibretera Gemma Garcia, de les llibreries Vitel·la 

 
Per la feina ben feta d’una llibretera, la Gemma Garcia, que va obrir una llibreria a l’Escala, 

ja en fa deu anys, i en plena pandèmia va tenir l’empenta no només de plantejar-ne un 

canvi d’ubicació ran de mar, on podria haver-hi qualsevol negoci adreçat al turisme, sinó 

la gosadia d’agafar el relleu d’una llibreria que plegava per jubilació (la Mediterrània) per 

a obrir una nova Vitel·la a Palafrugell, un espai de cultura i literatura, com li agrada de 

dir-ne. La Gemma Garcia entén la llibreria com a centre cultural, amb gran capacitat 

d’adaptació i connexió: a les dues comarques empordaneses, que és on irradia cultura, 

tothom sap que les seves llibreries són un plus de cultura, un batec sense aturador 

d’activitats, exposicions i presentacions, on calgui i amb qui calgui, sigui a la platja o les 

ruïnes d’Empúries. El llibre, arreu. 
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Concedir el premi a la divulgació dels llibres i les llibreries:  

al periodista Toni Puntí. 

 
Perquè sempre hi és, perquè deu haver visitat totes les llibreries de Catalunya, perquè el 

seu periodisme abraça el país sencer i tota mena de llibreries, perquè en les seves 

diverses facetes professionals, ara com a Cap de la Secció de Cultura de Televisió de 

Catalunya, ha acumulat un enorme historial d’estima, coneixement, suport i posada en 

valor de la cultura, la lectura i les llibreries, les quals ha posat al centre dels serveis 

informatius en què ha treballat i continua bregant per a fer-les visibles. Puntí es mereix, 

per la seva trajectòria, per la feina de cada dia, per la seva disponibilitat i rigor, el 

reconeixement i agraïment de totes les llibreries. 

 

 

 
 

Gemma Garcia és llibretera i editora.  

 

Viu envoltada de llibres. Inicia la seva carrera 

professional en el món del llibre l’any 1992, a la 

Universitat de Girona, on s’incorpora al Servei de 

Biblioteques, primer, i més endavant a l’Institut de 

Llengua i Cultura Catalanes, com a PAS. L’any 2006 

demana una excedència per fundar Edicions Vitel·la 

que havia creat sota el paraigües del Màster d’Edició 

de la UPF. L’any 2011 obre la Llibreria Vitel·la a  

l’Escala i el 2020 Vitel·la Espai Fòrum a Palafrugell. Actualment dirigeix les dues llibreries 

i l’editorial. 

 
 

 
 

Toni Puntí (Barcelona, 1966). Llicenciat en Ciències 

de la Informació (Periodisme) per la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, cap de 

la secció de Cultura dels Serveis Informatius de 

Televisió de Catalunya. Ha treballat en programes 

informatius de referència com “Els Matins”, amb 

direcció de Lídia Heredia, o “La nit al dia”, que va 

dirigir Mònica Terribas. Va presentar i dirigir el 

programa cultural “Ànima”, emès a TV3 i al 33. 

Va formar part de l’equip fundador del canal 3/24. Va dirigir el projecte i el llançament 

de la revista Time Out Barcelona. Va fer classes de periodisme cultural a la Universitat 

Ramon Llull/Blanquerna. Ha treballat i col·laborat a diferents emissores de ràdio i ha 

moderat o presentat diversos actes i premis de caràcter cultural. 
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Palmarès Memorial Pere Rodeja 
 

 
 

Any 2012 

✓ La Llibreria l'Altell, de Banyoles 

✓ L'escriptor Josep Maria Fonalleras 
 

Any 2013 

✓ La Llibreria La 2 de Viladrich, de Tortosa 

✓ El periodista Jordi Nopca 
 

Any 2014 

✓ La llibretera de la Llibreria l'Espolsada Fe Fernández 

✓ L'escriptor i editor de Núvol Bernat Puigtobella 
 

Any 2015 

✓ El llibreter Joan Fàbregues, de la llibreria La Llar del Llibre, de Sabadell 

✓ La periodista Rosa Maria Piñol 
 

Any 2016 

✓ La llibretera Núria Dòria, de la llibreria Dòria Llibres, de Mataró 

✓ L'agent cultural Albert Pujol 
 

Any 2017 

✓ La llibretera Rosana Lluch, de la llibreria Llorens Llibres, de Vilanova i la Geltrú 

✓ El director de premsa Xavier Gafarot 
 

Any 2018 

✓ La llibretera Montse Porta, de la Llibreria Jaimes, de Barcelona 

✓ La periodista, traductora i filòsofa Valèria Gaillard 
 

Any 2019 

✓ Al llibreter Sergio Bassa, de la Llibreria Bassa, de Móra d’Ebre 

✓ A l’escriptor, periodista, enigmista i traductor Màrius Serra 

 

Any 2020 

✓ A la llibreria Laie, amb menció especial al seu director literari, Lluís Morral 

✓ El periodista i escriptor, Rafel Nadal 
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