
COMUNCICAT DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
HA MORT JOSEP Mª HUERTAS CLAVERÍA, DEGÀ DEL COL.LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
El degà del Col.legi de Periodistes de Catalunya, Josep Mª Huertas Clavería, ha mort a l’Hospital Clínic de Barcelona, a les dues de la matinada d’avui dia 4 de març.
Josep Mª Huertas havia accedit al deganat del Col.legi el proppassat mes maig de 2006 i , malgrat estar convalescent d’una recent intervenció quirúrgica, encara va presidir el passat dimarts, la darrera sessió ordinària de la Junta de Govern de l’entitat.
Anteriorment al deganat, Huertas havia format part en diverses ocasions de la Junta de Govern del Col.legi.
Josep Mª Huertas nascut a Barcelona, el 24 de novembre de 1939 i vinculat sempre molt estretament al barri del Poblenou, va començar la seva carrera periodística al Setmanari Signo. Al llarg de la seva intensa trajectòria professional va treballar, entre d’altres, al Correo Catalán, Tele/Express, El Periódico de Catalunya, la Vanguardia i Avui. Fou també director de la revista Oriflama.
El Juny de l’any 1975 va protagonitzar un episodi que va mobilitzar la professió periodística en defensa de la llibertat d’expressió. Arran d’un article publicat a Tele/Express, fou jutjat en Consell de Guerra i empresonat a la Model de Barcelona.
Huertas,en solitari o en col·laboració amb altres autors, ha publicat més de 50 llibres sobre joventut, periodisme moviment  obrer i especialment, sobre la ciutat i els barris de Barcelona.
Josep Mª Huertas va rebre, entre d’altres distincions, el guardó “Ofici de Periodista” per la seva trajectòria professional i la medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona.
El Col.legi de Periodistes de Catalunya fa públic el seu condol a la família i expressa el reconeixement  a la trajectòria humana i professional del que ha estat degà d’aquesta institució.
La Capella ardent serà instal·lada a Sancho d´Àvila (Capella 19) a partir de les 15’30 hores d’avui i fins ales 22 hores.
L’acte d’acomiadament serà dema dilluns, 5 de març, a les 12 hores, a la Parròquia de Santa Mª del Taulat, Carrer Pujades, 210 de Barcelona. (metro línia 4 parada Poblenou)
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Barcelona, 4 de març de 2007. 


