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Event Participants

Trending Words
de, la, el, rt, que, l'acn, per, feina,
una, un, #adeuacn, ha, en, bona, fet

Adéu a l'ACN http://t.co/wICydDg vía @saulgordillo
08-Apr-11 17:48 | resteve3

Gràcies per la feina BEN feta @saulgordillo !
08-Apr-11 17:46 | Eloi_Alcaide

@saulgordillo Senzillament, Saül, moltes gràcies i molta sort d'ara endevant
08-Apr-11 17:42 | miquelduran

@saulgordillo Has donat impuls a la primera gran Agència de notícies nacional, i amb visió d'Estat propi, de
Catalunya. Sort pel futur !!
08-Apr-11 17:36 | alexheroll

RT @caesarmillan llàstima: un comunicador força imparcial RT @yuribcn Adéu a l'ACN - Saül Gordillo
saul.cat/article/3569/a via @saulgordillo
08-Apr-11 17:28 | dgperis

Molta sort a @saulgordillo, cessat com a director de l'ACN http://bit.ly/epbNfo
08-Apr-11 17:25 | ebarist

@saulgordillo Gràcies per la feina feta, per fer de l'ACN un referent de treball dur i sobretot èxit per la feina que
has de començar
08-Apr-11 17:25 | petitalamu

@saulgordillo M'agradaria felicitar-te per la feina feta, el temps en farà d'enaltidor #AdeuACN
08-Apr-11 17:24 | ximovaello

RT @ebenach: Saül, el país està en deute. Has fet una tasca impressionant “@saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül
Gordillo http://t.co/gLKFscK #AdeuACN”
08-Apr-11 17:22 | disseny_web

+1 RT @aliciarll: La meva + sincera felicitació al @saulgordillo, q ha sabut fer gran l'@agenciaacn ds d la
professionalitat. Gràcies!”
08-Apr-11 17:19 | alexsolventa

@saulgordillo, un bon professional de la informació al qual han fet plegar de la direcció de l'ACN. El
#governdelsmillors vol genuflexions.
08-Apr-11 17:13 | elopezdomenech

Tot i que era d'esperar, la destitució de @saulgordillo de #acn és un exemple + de com el #governdelsmillors
acaba fent bo el tripartit
08-Apr-11 16:57 | davidminoves

@saulgordillo La implantació de l'ACN en pocs anys com agència de notícies és producte d'una feina ben feta.
Enhorabona i molta sort!
08-Apr-11 16:57 | EudaldAymeriJ

Cada dia q passa em fa la sensació q, en temes nacionals, el tripartit no estava tan malament... Destituir
@saulgordillo no és pol. d'estat
08-Apr-11 16:54 | joarlo

RT @emparcm: Destituir a @saulgordillo de #acn és un exemple clar que el que volen és un govern dels seus,
no dels millors! Ja està bé de demagògia!
08-Apr-11 16:53 | OriaRovira

llàstima: un comunicador força imparcial RT @yuribcn Adéu a l'ACN - Saül Gordillo saul.cat/article/3569/a… via
@saulgordillo
08-Apr-11 16:21 | caesarmillan

@saulgordillo un plaer haver coincidit i orgullós d tota la feina q has fet.Amb visió d país,has fet gran l'ACN: info
d qualitat i lliure.
08-Apr-11 16:21 | eugenivillalbi

Una gran tasca, un gran director RT @yuribcn: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://bit.ly/eT49Po via @saulgordillo
08-Apr-11 16:21 | xfahndrich

@saulgordillo Molta sort!
08-Apr-11 16:19 | laiabalasch

Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/pYDpOzk via @saulgordillo
08-Apr-11 16:18 | yuribcn

@saulgordillo tot l'exit del món
08-Apr-11 16:16 | DavidAnton2010

RT @enricxicoy: @saulgordillo Saül, curiós, el Twitt del teu comiat és el que fa 5555. Rep el mateix nombre
d'abraçades.
08-Apr-11 16:13 | albagm

@saulgordillo Bona sort Saül¡ El futur segur que és interessant¡
08-Apr-11 16:12 | montsegarcia972

RT @enricxicoy: @saulgordillo Saül, curiós, el Twitt del teu comiat és el que fa 5555. Rep el mateix nombre
d'abraçades.
08-Apr-11 16:10 | lacuinavermella

El Govern cessa el director de l'ACN i prepara un aprimament de l'agència http://bit.ly/fXhk1Z #adeuacn
@saulgordillo
08-Apr-11 16:08 | Catalunya_Press

@saulgordillo bona sort!!
08-Apr-11 16:07 | Sdejaime

Tot el meu reconeixement a la feina feta, sort company! RT @saulgordillo Adéu a l'ACN - Saül Gordillo
http://ves.cat/aA5Y #AdeuACN
08-Apr-11 16:07 | qazcona

RT @carmeguri: @saulgordillo Em sumo a les felicitacions pel recorregut meteòric de l'ACN durant la teva
direcció.
08-Apr-11 16:07 | yuribcn

@saulgordillo La política és el que té no sempre es premia qui fa bona feina (< si no té carnet) ACN Saül Gordillo
saul.cat/article/3569/a…
08-Apr-11 16:00 | benetgene

El twit de comiat de @saulgordillo de l'@agenciaacn ha estat el seu twit 5555 #alguhohaviadedir
08-Apr-11 16:00 | marcpifarre

@saulgordillo Saül, curiós, el Twitt del teu comiat és el que fa 5555. Rep el mateix nombre d'abraçades.
08-Apr-11 15:52 | enricxicoy

@saulgordillo endavant!!!! ;-)
08-Apr-11 15:52 | Mireia__

RT @polbenach: Una llàstima que facin fora a algú pels seus ideals, quan ha fet tan bona feina al capdavant de
l'ACN... @saulgordillo
08-Apr-11 15:51 | jbigorra

...ha fet créixer l'agència no és l'adient per fer-la aprimar una mica o donar-li un canvi de rumb"
http://ow.ly/4w8Tg Pena @saulgordillo
08-Apr-11 15:51 | silviamartinez

RT @Raulmuto: jo tb “@JesusBenavides: Estic convençut q en @saulgordillo continuarà sempre 1 passa x
davant d nosaltres i dues o tres dls q l'han rellevat
08-Apr-11 15:49 | yuribcn

@saulgordillo no en sabia res, ho acabo de veure. Has aixecat una agència, ara toquen nous reptes, segur!
Endavant!
08-Apr-11 15:49 | adosc

@saulgordillo destituit de l'acn. Per què tothom recela de tothom? Bona sort Saül!
08-Apr-11 15:48 | polmaresma

Que tinguis sort, company. @saulgordillo Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 15:47 | peprierael9

@saulgordillo el #governdelshorrors ha vingut a fer 'neteja' i que tot allò públic sempre els hi somrigui i
aplaudeixi.Molta sort.
08-Apr-11 15:47 | perejp

Ja sap tothom perquè @saulgordillo, ànima que gestà l'@agenciaacn n'ha estat rellevat: #Sectarisme
#Governdelsmillors ? Haha! #adeuACN
08-Apr-11 15:46 | yuribcn

@saulgordillo, segur que serà a fi de bé. Ànim i a començar una altra cosa.
08-Apr-11 15:46 | SergiHernandezA

RT @3cat24: @saulgordillo: “Consideren que la persona que ha fet créixer l’@agenciaacn no és la més adient
per fer-la aprimar" http://bit.ly/huVNMq
08-Apr-11 15:44 | cardonaribes

@saulgordillo #AdeuACN fast tag cloud al comiat saul. 3 cops "nacional", 1 "periodisme". MatXo, ke tenim?
Periodistes o patriotes?
08-Apr-11 15:43 | Terremoto969

jo tb “@JesusBenavides: Estic convençut q en @saulgordillo continuarà sempre 1 passa x davant d nosaltres i
dues o tres dls q l'han rellevat
08-Apr-11 15:42 | Raulmuto

El Govern de #elsmillors destitueix a in que veritablement era de Els Millors. Em Solidaritzo amb @saulgordillo
08-Apr-11 15:42 | _alexvaliente

@saulgordillo, autor del llibre Nació .cat http://ves.cat/aA5I ha estat rellevat de la direcció de l'@agenciaacn
#AdeuACN
08-Apr-11 15:37 | puntcat

@saulgordillo Sap greu. Bona sort!
08-Apr-11 15:36 | manelzaera

@saulgordillo bona feina! I sort!
08-Apr-11 15:35 | joancarlesperis

@AnnaSimo @saulgordillo ja em sap greu, per em temo que a ACN li queden dos informatius... :-(
08-Apr-11 15:35 | Massitet

A viquipèdia diu ja així @saulgordillo periodista català @agenciaacn des del 2007 fins que fou cessat a 2011!
Carai si que han anat depressa
08-Apr-11 15:34 | lacuinavermella

El meu reconeixement a @saulgordillo per la bona feina feta. Cessen Saül Gordillo com a director de l’ACN
#badnews http://t.co/iq3LVM7
08-Apr-11 15:34 | vanesahernandez

@saulgordillo
Amb quin motiu?
08-Apr-11 15:32 | pepgaspar

#elgoverndelsmillors continua fent burrades. Ara van i destitueixen el gran @saulgordillo. Quina serà la pròxima?
#ciufail
08-Apr-11 15:31 | JosepAntonFdez

RT @valencianna: El govern dels millors decideix cessar @saulgordillo després de portar l'@agenciaacn a ser
un instrument informatiu clau #etfelicitofill
08-Apr-11 15:30 | rogermilego

@saulgordillo Felicitats per la feina feta!
08-Apr-11 15:25 | llserratarre

RT @JoanAntMallafre: @saulgordillo Hombre! El marit de la bouis, la veterinaria dir.gen de funcio publica.
Matrimoni d'alts carrecs orbita Duran/PP! #adeuacn
08-Apr-11 15:24 | lacuinavermella

@saulgordillo Moltes gràcies i molta sort.
08-Apr-11 15:22 | rcalduch

RT @catigat: @saulgordillo destituït de l'ACN per haver-ho fet massa bé. El #governdelsmillors no vol
periodistes excel.lents. :'-(
08-Apr-11 15:22 | JosepAntonFdez

@saulgordillo Em sap molt greu, Saül. Has fet una feina excel.lent.
08-Apr-11 15:22 | JosepAntonFdez

@saulgordillo Hombre! El marit de la bouis, la veterinaria dir.gen de funcio publica. Matrimoni d'alts carrecs
orbita Duran/PP! #adeuacn
08-Apr-11 15:22 | JoanAntMallafre

@vpartal La purga UNIONISTA @unio no ha fet mes que començar. @saulgordillo
08-Apr-11 15:16 | JoanAntMallafre

@saulgordillo Ànims, sort i endavant! #AdeuACN
08-Apr-11 15:15 | oscarjulia

RT @ANNASIMO: @saulgordillo Adéu ACN en tots els sentits, I tant d bo m'equivoqui. Has situat l'ACN a un
nivell homologable, gràcies, Saül #AdeuACN
08-Apr-11 15:15 | lacuinavermella

RT @DonAire: Colpit per la destitució de @saulgordillo #esdeserinutiles Si jo dirigís un diari, li tiraria els tejos
immediatament
08-Apr-11 15:15 | lacuinavermella

RT @valencianna: El govern dels millors decideix cessar @saulgordillo després de portar l'@agenciaacn a ser
un instrument informatiu clau #etfelicitofill
08-Apr-11 15:14 | davidperello

@saulgordillo Molta sort Saül
08-Apr-11 15:12 | rsayerasq

RT @ivanaranda: En @saulgordillo ha tret de les cendres l'ACN creant una agència catalana amb visió nacional
internacional. CiU ha fet fora un dels millors
08-Apr-11 15:12 | tsr_vls

@saulgordillo gràcies per aquests anys al capdavant de l'ACN! Has fet una gran contribució al país. Sort per
encarar el futur! #AdeuACN
08-Apr-11 15:11 | fgelabert

RT @carlaradio: @saulgordillo endavant i amunt les atxes sr director!
08-Apr-11 15:10 | EduJove

RT @ramonbassas: Una abraçada, Saül RT @agenciaacn: El Consell d'Administració relleva el director de
l'ACN @saulgordillo http://ves.cat/aA5b
08-Apr-11 15:09 | jllisterri

Ho sento molt Saül.Corren mals temps x periodisme @saulgordillo El nou consell d'administració ha decidit
rellevar-me a la direcció de l'ACN
08-Apr-11 15:08 | monicalopez

@saulgordillo Saül! Molta sort i força! Una abraçada enorme.
08-Apr-11 15:07 | CarmenBastidaM

Tens el meu humil suport! Ets un gran professional!!! RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo
http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 15:06 | AntoniJaume

@saulgordillo endavant i amunt les atxes sr director!
08-Apr-11 15:06 | carlaradio

RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 15:05 | celiasantacreu

@saulgordillo Temps de canvis! Felicitats per la feina feta! I que el nou director no faci que t'enyorem...
08-Apr-11 15:02 | vpamies

@saulgordillo molta sort en el q facis a partir d'ara! Has fer molt bona feina!
08-Apr-11 15:01 | eligirona

@saulgordillo sort i endavant, Saül
08-Apr-11 15:01 | carlesbanus

RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 15:01 | ramonbassas

RT @RogerPala: Una ACN sense @saulgordillo és una ACN menys ambiciosa i un espai català de comunicació
més feble
08-Apr-11 15:00 | AlbertLloreta

@saulgordillo endavant i força!
08-Apr-11 14:59 | emmasocies

@saulgordillo Molts ànims, has fet una feina brutal!
08-Apr-11 14:58 | 365d365e

RT @danialvarezgui: Tot el meu suport per @saulgordillo. Bna feina al capdavant de @agenciaacn aq anys.
Esperem que el successor stigui a l'alÇada. T llisto alt
08-Apr-11 14:57 | RafaLara_tve

RT @RogerPala: Una ACN sense @saulgordillo és una ACN menys ambiciosa i un espai català de comunicació
més feble
08-Apr-11 14:57 | miquimusica

@saulgordillo Molts ànims!
08-Apr-11 14:56 | francesccanosa

@saulgordillo ets un crack, si no ho sabien, ja se n'adonaran a partir d'ara. ànims
08-Apr-11 14:55 | laris1969

@saulgordillo Felicitats per la feina feta. I com diu W.Allen: 'M'interessa el futur pq és el lloc on passaré la resta
de la meva vida'
08-Apr-11 14:55 | dsaura

Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/q0nuIYz vía @saulgordillo
08-Apr-11 14:55 | aouita

Un gran director per un gran projecte nacional. Bona feina Saul! RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo
http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 14:55 | georginaoliva

"...una agència nacional que fa periodisme amb majúscules" RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo
http://bit.ly/eT49Po #AdeuACN
08-Apr-11 14:55 | tonaymemi

Has d'estar content, has fet història! RT: @saulgordillo Adéu a l'ACN - Saül Gordillo saul.cat/article/3569/a…
#AdeuACN
08-Apr-11 14:53 | astridalemany

@saulgordillo Segur que feina no te'n faltarà! Felicitats per la feina feta fins ara! Sort!
08-Apr-11 14:53 | gemmajano

Salut mestre i molta sort => RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://bit.ly/eT49Po #AdeuACN
08-Apr-11 14:52 | quadricula

@saulgordillo Segur que els que tu vas acomiadar no van poder dir ni adeu. Quan ens toca en persona ens
adonem del que es tenir "poder".
08-Apr-11 14:52 | AlbertMartnez

@saulgordillo s'hauria de donar explicacions. Felicitats per la feina feta!
Salut!
08-Apr-11 14:51 | XescoCB

RT @saulgordillo: Adéu a l'ACN - Saül Gordillo http://t.co/gLKFscK #AdeuACN
08-Apr-11 14:50 | RogerPala

RT @Laia_Soldevila: El Baròmetre perilla i han tret a @saulgordillo del capdavant de l'ACN... les mesures
comunicatives del govern comencen a fer por...
08-Apr-11 14:50 | ericdevic

@saulgordillo Doncs hi has fet bona feina
08-Apr-11 14:50 | tondorotondo

Sort i ànims, amic! RT @saulgordillo El nou consell d'adm, presidit pl secr d Com Josep Martí, ha decidit
rellevar-me a la direcció de l'ACN
08-Apr-11 14:47 | toniaira

@saulgordillo Felicitats per la feina feta i ànims, que segur que tot anirà molt bé!
08-Apr-11 14:45 | auraruano

RT @ANNASIMO: @saulgordillo Adéu ACN en tots els sentits, I tant d bo m'equivoqui. Has situat l'ACN a un
nivell homologable, gràcies, Saül #AdeuACN
08-Apr-11 14:45 | Raulmuto

RT @marcroca: ;-( RT @vilaweb: @saulgordillo, cessat de la direcció de l'@agenciaacn http://goo.gl/fb/x8NFB
#fb
08-Apr-11 14:44 | marisolbcn

@saulgordillo L'enhorabona per la bona feina feta, Saul.
08-Apr-11 14:43 | Pep_Montes

;-( RT @vilaweb: @saulgordillo, cessat de la direcció de l'@agenciaacn http://goo.gl/fb/x8NFB #fb
08-Apr-11 14:43 | marcroca

Sort i ànims! RT @saulgordillo: El nou consell d'administració, ha decidit rellevar-me a la direcció de l'ACN
#AdeuACN
08-Apr-11 14:42 | ricardespelt

Una abraçada, Saül RT @agenciaacn: El Consell d'Administració relleva el director de l'ACN @saulgordillo
http://ves.cat/aA5b
08-Apr-11 14:37 | ramonbassas

RT @compublica: @saulgordillo volem agrair-te la bona feina que has fet al capdavant de l'ACN i el teu constant
suport a la nostra associació. #compublica
08-Apr-11 14:36 | navarrodj

RT @Laia_Soldevila: El Baròmetre perilla i han tret a @saulgordillo del capdavant de l'ACN... les mesures
comunicatives del govern comencen a fer por...
08-Apr-11 14:35 | RogerPala

@saulgordillo volem agrair-te la bona feina que has fet al capdavant de l'ACN i el teu constant suport a la nostra
associació. #compublica
08-Apr-11 14:35 | compublica

@saulgordillo Molta sort en la nova etapa Saul, has fet una gran feina, una abraçada
08-Apr-11 14:33 | trinamilan

@daniroma @saulgordillo Sí a @Esquerra_ERC estan contentíssims. Has vist mai una agència presidida pel
secretari de comunicació del Govern?
08-Apr-11 14:30 | xriusenoticies

@saulgordillo Sort i ventura des de Menorca. Els bons professionals sempre tenen el seu lloc al mon.
08-Apr-11 14:30 | DavidBaret

RT @peresabat: nou moment de #ciufail: destitució de @saulgordillo com a director de l'@agenciaacn. Visca
#elgoverndelsmillors!
08-Apr-11 14:29 | albertprat

@xriusenoticies el @saulgordillo ha fet una feina genial !!
08-Apr-11 14:28 | daniroma

RT @cbassaganya: Gràcies feina feta @saulgordillo, i amb ajudar a consolidar una agència nacional notícies. La
construcció d'estructures d'estat en retrocés.
08-Apr-11 14:28 | xavicasanovas

El govern dels millors no vol el millor periodista 2.0 per @acn,gràcies per crear una agència nacional
@saulgordillo.La Terribas la següent?
08-Apr-11 14:28 | OriolSola

“@saulgordillo: Et seguirem igualment amb ACN o sense. Sort! #AdeuACN
08-Apr-11 14:28 | tonaymemi

@saulgordillo Em sap molt de greu Saül. Ja parlarem. Una abraçada
08-Apr-11 14:27 | navarrodj

@saulgordillo malgrat els nostres grinyols,reconec la teva tasca d'assentament d'una agència pública.I ara,que
Barnils ens agafi confessats!
08-Apr-11 14:27 | Josep_Huguet

Estic convençut de que en @saulgordillo continuarà sempre una passa per davant de nosaltres i dues o tres dels
que l'han rellevat
08-Apr-11 14:26 | JesusBenavides

@saulgordillo Ànim en la nova etapa que ara comences, Saül!. Una abraçada
08-Apr-11 14:22 | PepaMartorell

@saulgordillo molta energia per seguir treballant pel país! sort i seguim llegint-te
08-Apr-11 14:22 | naoj77

@saulgordillo molta sort en la teva nova etapa, no deixis de piular que et seguirem amb el mateix respecte
08-Apr-11 14:22 | mmdq

@saulgordillo ànims
08-Apr-11 14:22 | miquimusica

Ànims @saulgordillo i sort !!! http://www.naciodigital.cat/noticia/23961/director/agencia/catalana/noticies/cessat
08-Apr-11 14:21 | jrarmadas

Tot el meu suport per @saulgordillo. Bna feina al capdavant de @agenciaacn aq anys. Esperem que el
successor stigui a l'alÇada. T llisto alt
08-Apr-11 14:21 | danialvarezgui

@saulgordillo Molta sort en el futur.
08-Apr-11 14:21 | enricsierra

RT @agenciaacn: El Consell d'Administració relleva el director de l'ACN @saulgordillo http://ves.cat/aA5b
08-Apr-11 14:21 | ivallespin

La Gene substitueix a @saulgordillo com a director de l'ACN. És un gran professional, i em sap greu, però toca
canvi, renovació i fora ERC.
08-Apr-11 14:21 | JoanGuirado

@saulgordillo Confio que el teu relleu a l'ACN no en toqui el rumb ni un mil·limetre. Salut!
08-Apr-11 14:21 | bernatcostas

@saulgordillo una abraçada. sort!
08-Apr-11 14:20 | quetak

No hi ha cabuda al #governdelsmillors d'en @saulgordillo. Aquesta és la cara fosca de tots els partits
08-Apr-11 14:20 | raulvado

RT @ivanaranda: En @saulgordillo ha tret de les cendres l'ACN creant una agència catalana amb visió nacional
internacional. CiU ha fet fora un dels millors
08-Apr-11 14:19 | albertprat

Com triomfa aquest govern dels millors, destituint @saulgordillo del càrrec de l' @agenciaacn Sí senyor, govern
dels millors... farsants!!
08-Apr-11 14:19 | JoaquiM_BS

@saulgordillo sens dubte, pots estar orgullos de la feina feta... I la q et wueda x endavant!!!
08-Apr-11 14:19 | vanepetitr

RT @agenciaacn: El Consell d'Administració relleva el director de l'ACN @saulgordillo http://ves.cat/aA5b
08-Apr-11 14:15 | jordisolamas

Felicidades por el buen trabajo de estos años en ACN @saulgordillo
08-Apr-11 14:14 | periodistas21

@saulgordillo Pensem que has fet una gran tasca, Saül, has portat l'ACN al nivell de país normal. Endavant i
força malgrat #adeuACN
08-Apr-11 14:14 | mferres

@saulgordillo Endavant i sort! Heu fet molt bona feina.
08-Apr-11 14:14 | gpermanyer

El Consell d'Administració relleva el director de l'ACN @saulgordillo http://ves.cat/aA5b
08-Apr-11 14:13 | agenciaacn

glups! t'he sentit per la ràdio @saulgordillo El nou consell d'administració ha decidit rellevar-me a la direcció de
l'ACN #AdeuACN #fb
08-Apr-11 14:11 | lauragarciaj

@saulgordillo enhorabona per la feina feta i molta sort!
08-Apr-11 14:11 | JordiGarcia

Caram! I va i el fan fora d'ACN @saulgordillo: horòscop. Dia per mirar enrere i veure tot allò que has
aconseguit...
08-Apr-11 14:10 | efabrega

@saulgordillo Bona feina a l'ACN. Hi ha qui fa canvis per fer canvis i aquests no tenen cap ni peus
08-Apr-11 14:10 | JOliveresCOM

@saulgordillo força i endavant!
08-Apr-11 14:10 | Altresbcn

RT @ferrancm: @saulgordillo i els companys de l' @agenciaacn han fet bona feina i estructura de país
necessària. Esperem q qui vingui ho sabrà mantenir
08-Apr-11 14:09 | gpermanyer

@saulgordillo sort en la nova etapa
08-Apr-11 14:08 | La_Gumbi

RT @valencianna: El govern dels millors decideix cessar @saulgordillo després de portar l'@agenciaacn a ser
un instrument informatiu clau #etfelicitofill
08-Apr-11 14:07 | coquegarcia

@saulgordillo una forta abraçada! Gran feina a l'ACN
08-Apr-11 14:06 | Montse_Prats

En @saulgordillo ha tret de les cendres l'ACN creant una agència catalana amb visió nacional internacional. CiU
ha fet fora un dels millors
08-Apr-11 14:04 | ivanaranda

Voldria recordar a la concurrència que a @saulgordillo el va posar @Esquerra_ERC a l' @agenciaacn . És
normal que un altre govern el cessi
08-Apr-11 14:01 | xriusenoticies

@saulgordillo per a mi una sort conèixer-te i seguir-te per la bona feina i els bons consells
08-Apr-11 14:00 | Toni_G_Estevan

@saulgordillo Saül, has fet bona feina. Gràcies.
08-Apr-11 13:58 | albertbatalla

RT @xaviermir: RT @peresabat: nou moment de #ciufail: destitució de @saulgordillo com a director de
l'@agenciaacn. Visca #elgoverndelsmillors!
08-Apr-11 13:58 | oscarperis

El Baròmetre perilla i han tret a @saulgordillo del capdavant de l'ACN... les mesures comunicatives del govern
comencen a fer por...
08-Apr-11 13:58 | Laia_Soldevila

@saulgordillo ho coneixem, molt bona feina! abraçada
08-Apr-11 13:58 | alexsaez

El nuevo consejo de administración de la @agenciaacn releva de la dirección a @saulgordillo ¡Suerte Saul!
08-Apr-11 13:58 | jesusgordillo

RT @xaviermir: RT @peresabat: nou moment de #ciufail: destitució de @saulgordillo com a director de
l'@agenciaacn. Visca #elgoverndelsmillors!
08-Apr-11 13:58 | davidheras

@saulgordillo deixa llegat immillorable a l'ACN que algun dia s'estudiarà a les universitats. La feina ben feta no
té fronteres ni té rival
08-Apr-11 13:58 | gamisans

@saulgordillo m'ha sorprès aquest cessament. Ho sento.
08-Apr-11 13:57 | davidheras

RT @fonamental: la destitució de @saulgordillo a càrrec de l'@agenciaacn evidencia la poca tradició
democràtica d'aquest país, no volien tenir als millors?
08-Apr-11 13:56 | ivanaranda

Quin error!"@saulgordillo:El nou consell d'admin,presidit pel secre d Comunicació Josep Martí,ha decidit
rellevar-me a la direcció de l'ACN"
08-Apr-11 13:56 | ivanaranda

RT @peresabat: nou moment de #ciufail: destitució de @saulgordillo com a director de l'@agenciaacn. Visca
#elgoverndelsmillors!
08-Apr-11 13:56 | xaviermir

RT @racocatala: Relleven @SaulGordillo de la direcció de l'@agenciaACN
08-Apr-11 13:55 | rosaluxemburg76

@saulgordillo Gràcies amic per la feina feta! Ahir a la #UVic vam tenir la possibilitat d'iniciar un nou camí entre
ambdues institucions.
08-Apr-11 13:55 | xavierginesta

RT @ferrancm: @saulgordillo i els companys de l' @agenciaacn han fet bona feina i estructura de país
necessària. Esperem q qui vingui ho sabrà mantenir
08-Apr-11 13:52 | paucanaleta

RT @DonAire: Colpit per la destitució de @saulgordillo #esdeserinutiles Si jo dirigís un diari, li tiraria els tejos
immediatament
08-Apr-11 13:52 | jessica76

RT @MarcColomer: @saulgordillo endavant!! #AdeuACN ?? Cat no es pot permetre desmantellar estructures
nacionals
08-Apr-11 13:52 | Odtor

RT @xaviermir: El relleu de @saulgordillo de l'ACN és un altre gran #ciufail Ja en portem massa tot just passats
els cent dies.
08-Apr-11 13:51 | JoaquiM_BS

@saulgordillo i els companys de l' @agenciaacn han fet bona feina i estructura de país necessària. Esperem q
qui vingui ho sabrà mantenir
08-Apr-11 13:51 | ferrancm

la destitució de @saulgordillo a càrrec de l'@agenciaacn evidencia la poca tradició democràtica d'aquest país, no
volien tenir als millors?
08-Apr-11 13:50 | fonamental

Una mala noticia “@saulgordillo: El nou consell d'admin, presidit pel secret d Com. Josep Martí, ha decidit
rellevar-me a la dir. de l'ACN.
08-Apr-11 13:49 | Odtor

Independentment de les interpretacions ideològiques que es puguin fer, @saulgordillo és tot un referent a la
xarxa i un tros de periodista
08-Apr-11 13:49 | enricgil

@saulgordillo una abraçada Saül!
08-Apr-11 13:48 | JoanAntoniBaron

#FF @saulgordillo Un professional referent a la xarxa. #adeuacn
08-Apr-11 13:48 | Pasky69

@saulgordillo tot el meu reconeixement! Un gran professional! Una feina brutal al capdavant de l'ACN.
08-Apr-11 13:48 | RafaLara_tve

RT @RosaLizandra: Un #ff molt especial a @saulgordillo
08-Apr-11 13:48 | aniol

RT @MarcColomer: @saulgordillo endavant!! #AdeuACN ?? Cat no es pot permetre desmantellar estructures
nacionals
08-Apr-11 13:47 | David_Bassa

@saulgordillo Bona feina! Sort!
08-Apr-11 13:46 | sol_anna

Un #ff molt especial a @saulgordillo
08-Apr-11 13:46 | RosaLizandra

@saulgordillo Molts ànims i sort en el futur.
08-Apr-11 13:43 | ignasicorney

@saulgordillo ànims, Saül. La feina feta no te la treu ningú. Una abraçada.
08-Apr-11 13:41 | albertserrano

RT @cbassaganya: Gràcies feina feta @saulgordillo, i amb ajudar a consolidar una agència nacional notícies. La
construcció d'estructures d'estat en retrocés.
08-Apr-11 13:41 | ANNASIMO

No ho entenc! RT @vpartal: @saulgordillo ha ft d l'ACN l'agència nacional q ncssitàvem. Pr a mi l seu relleu s
incomprnsible i ml preocupant
08-Apr-11 13:41 | mirballgo

@saulgordillo és un dels millors, sempre prioritzant Internet i Catalunya, una llàstima
08-Apr-11 13:41 | jordiserra

+1 RT @oriolllado Malauradament previsible. Bona feina! RT @saulgordillo: El nou consell d'admó. ha decidit
rellevar-me de l'ACN #AdeuACN
08-Apr-11 13:41 | hooligags

Votar per la independència http://t.co/YUAbiwf vía @saulgordillo
08-Apr-11 13:40 | salvadorcmar

@saulgordillo destituït com a director de l'Agència Catalana de Notícies. #adeuACN Per què? Pregunteu-ho al
"govern dels millors"
08-Apr-11 13:40 | isaacperaire

@saulgordillo has fet una bona feina. Ànims i endavant!
08-Apr-11 13:40 | medri

+1 RT @oriolllado Bona feina! RT @saulgordillo: El nou consell d'administració ha decidit rellevar-me de l'ACN
#AdeuACN
08-Apr-11 13:40 | ictlogist

@saulgordillo Molta sort!
08-Apr-11 13:40 | fclavell

@saulgordillo endavant!! #AdeuACN ?? Cat no es pot permetre desmantellar estructures nacionals
08-Apr-11 13:39 | MarcColomer

@saulgordillo doncs això demostra que el govern actual no posa per davant la qualitat dels càrrecs. Gràcies per
la feina ben feta
08-Apr-11 13:39 | jordicoronas

Relleven @SaulGordillo de la direcció de l'@agenciaACN
08-Apr-11 13:39 | racocatala

@saulgordillo gràcies per la feina ben feta #AdeuACN
08-Apr-11 13:39 | jmllg

@saulgordillo no m'ho puc creure, tot el nostre suport amic!
08-Apr-11 13:36 | lacuinavermella

RT @xarxamedina RT @saulgordillo "El nou consell d'administració, presidit pel secretari d Comunicació J.
Mart… (cont) http://deck.ly/~4RdQ0
08-Apr-11 13:36 | ricardqs

Malauradament previsible. Bona feina! RT @saulgordillo: El nou consell d'administració ha decidit rellevar-me de
l'ACN #AdeuACN
08-Apr-11 13:36 | oriolllado

RT @saulgordillo El nou consell d'administració, presidit pel secretari d Comunicació Josep Martí, ha decidit
rellevar-me a la direcció
08-Apr-11 13:35 | roviramartinez

Ara més que mai un especial #FF per @saulgordillo !
08-Apr-11 13:35 | oscarperis

@saulgordillo et felicit per la feina feta i et desitj molta de sort. No hi estic gens d'acord amb el teu relleu.
#AdeuACN
08-Apr-11 13:35 | andreucaballero

Bona feina @saulgordillo ! Un exemple a seguir per a tots , has fet feina d'estat i consolidat una agència de
referència #AdeuACN #fb
08-Apr-11 13:34 | oscarperis

Pel TL m'assabento de la destitució de @saulgordillo!! Bon periodista i millor persona.
08-Apr-11 13:34 | npini

Endavant @saulgordillo i enhorabona per la bona feina feta!
08-Apr-11 13:33 | vilapou

Veurem q passa ara amb l'ACN RT @saulgordillo: El nou consell d'adm, presidit per Josep Martí, ha decidit
rellevar-me a la direcció de l'ACN
08-Apr-11 13:33 | ntouzon

RT @saulgordillo "El nou consell d'administració, presidit pel secretari d Comunicació J. Martí, ha decidit
rellevar-me a la direcció d'ACN"
08-Apr-11 13:32 | xarxamedina

Collons! els convergents ja s'han fet petar al @saulgordillo de l'@agenciaacn: http://ow.ly/4w0ex (via
@ARAcomunicacio) #AdeuACN
08-Apr-11 13:32 | adria_sanchez

RT @xaviermir: @saulgordillo És un error. Si volien el govern dels millors no t'havien de tocar. Felicitats i gràcies
per l'exceŀlència d'aquests anys.
08-Apr-11 13:32 | Pedrotosa

RT @saulgordillo: El nou consell d'administració, presidit pel secretari Josep Martí, ha decidit rellevar-me a la
direcció de l'ACN
08-Apr-11 13:32 | alvaromartinez

ànims @saulgordillo podran fer callar @agenciaacn però no faran callar la veritat
08-Apr-11 13:30 | adamdeosdad

Gràcies feina feta @saulgordillo, i amb ajudar a consolidar una agència nacional notícies. La construcció
d'estructures d'estat en retrocés.
08-Apr-11 13:28 | cbassaganya

@saulgordillo Que fort!
08-Apr-11 13:28 | pacoelvira

RT @saulgordillo El nou consell d'administració, ha decidit rellevar-me a la direcció de l'ACN #AdeuACN
#retalladesciu
08-Apr-11 13:28 | oriolferran

Atenció als periodistes! @saulgordillo serà rellevat com a director de l'ACN! Deixes enrere una bona feina feta,
Saül! #adeuACN
08-Apr-11 13:27 | Xavi_Roura

@saulgordillo felicitats per la teva tasca
08-Apr-11 13:27 | pepmurplanas

@saulgordillo Des del poble natal de Martí també hi ha qui lamentem aquesta decisió. Una forta abraçada!
08-Apr-11 13:26 | ebrenc

@saulgordillo molta sort!
08-Apr-11 13:26 | carlosalonso

@saulgordillo És un error. Si volien el govern dels millors no t'havien de tocar. Felicitats i gràcies per
l'exceŀlència d'aquests anys.
08-Apr-11 13:25 | xaviermir

@saulgordillo t'acabo de sentir a l'#Oracle Abans n'haguessim parlat! Felicitats per la feina feta i la dedicació.
Una abraçada!
08-Apr-11 13:25 | oriolferran

Colpit per la destitució de @saulgordillo #esdeserinutiles Si jo dirigís un diari, li tiraria els tejos immediatament
08-Apr-11 13:25 | DonAire

@saulgordillo em sap molt greu. Ànims. Una abraçada.
08-Apr-11 13:25 | miquelquintana

Segur que han pres la decisió després de valorar les millores de l'ACN sota la teva direcció.El govern dels
millors? "@saulgordillo:#AdeuACN
08-Apr-11 13:23 | ppujadas

@saulgordillo Adéu ACN en tots els sentits, I tant d bo m'equivoqui. Has situat l'ACN a un nivell homologable,
gràcies, Saül #AdeuACN
08-Apr-11 13:23 | ANNASIMO

@saulgordillo #AdeuACN #pladeldia : "Qualsevol canvi és per a bé, de ben segur". Vitalitat, Sensibilitat i
Intel·ligència. Ànims !!!.
08-Apr-11 13:23 | antoniGrauM

@saulgordillo que tinguis molta sort. Una abraçada
08-Apr-11 13:22 | RafelLujan

@saulgordillo destituït de l'ACN per haver-ho fet massa bé. El #governdelsmillors no vol periodistes excel.lents.
:'-(
08-Apr-11 13:19 | catigat

RT @saulgordillo: El nou consell d'administració, presidit pel secretari Josep Martí, ha decidit rellevar-me a la
direcció de l'ACN
08-Apr-11 13:19 | jordisalvia

@saulgordillo escoltant-te a la ràdio. Molta sort i enhorabona per la feina tant ben feta a l'ACN
08-Apr-11 13:18 | andreu_c

atenció ja falta menys dies per la sorpresa que donarem l'equip @carlaradio ! @PiliGarciaEmun @aportada
@EduJove @jordiausas @saulgordillo
08-Apr-11 13:06 | carlaradio

@saulgordillo Digue-li als teus redactors que agafin telefon i no diguin a secretària que no hi són quan els
truquen. No sigui una notícia.
08-Apr-11 11:43 | ADC622

#boicotperiodico @CarlesCapde @Quim_Monzo @iuforn @saulgordillo @RTorquemada @reagrupament
@racocatala @naciodigital @toniclapes @vilaweb
08-Apr-11 09:26 | Xirbi76

@eP_Catalunya La vostra portada és una vergonya #putoperiodico Siusplau feu RT @saulgordillo @iuforn
@Quim_Monzo @CarlesCapde
08-Apr-11 09:09 | Xirbi76

"@saulgordillo: L'horòscop. Acuari. "Dia per trencar tot lo vell i veure tot allò que et queda fer. Et donarà forces."
08-Apr-11 08:34 | Avancat

The David Poblador Daily is out! http://bit.ly/i66sBI ▸Top stories today via @saulgordillo @marti_bou
@elrondinaire @alfonsnic
08-Apr-11 08:18 | davidpoblador

Bon dia de ff! @mferres @salvadorcardus @JosepBargallo @oriolmollet @saulgordillo i un d'especial a
@lacuinavermella
08-Apr-11 07:15 | kikemollet

@saulgordillo el acord entra la UVic i la ACN reforsa la posicio de la UVic com a universitat de la Catalunya
central
08-Apr-11 06:58 | xavierginesta

@saulgordillo @calelladecideix molt contents de que s'hagi aconseguit : )
07-Apr-11 22:58 | cuppineda

@saulgordillo @calelladecideix des de maulets l'any 2004 varem moure per entrar 500 firmes pel canvis de
noms http://twitthis.com/7sqj5g
07-Apr-11 22:58 | cuppineda

@saulgordillo si no vaig errat va ser un decret de 1837 q obligava a posar aquest nom a les places amb ajunt.Al
de #bcn ncara hi ha placa
07-Apr-11 22:19 | Altresbcn

@saulgordillo k bo!!! La legalitat i legitimitat de l'Ajuntament provee d'aquesta Constitució k corren a esborrar.
07-Apr-11 22:07 | Terremoto969

RT @EliBorreda: RT @saulgordillo Eurodiputats de segona que volen en primera, i eurodiputats de primera que
voten classe turista
#eurodiputatsbarruts
07-Apr-11 08:35 | bertadiu

RT @saulgordillo Eurodiputats de segona que volen en primera, i eurodiputats de primera que voten classe
turista
#eurodiputatsbarruts

07-Apr-11 07:46 | EliBorreda

@saulgordillo Totalment d'acord. Són uns barruts! #eurodiputadoscaraduras #eurodiputatsbarruts
07-Apr-11 07:27 | crisortegar

+1 RT @saulgordillo Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant vergonya
#eurodiputadoscaraduras #eurodiputatsbarruts
07-Apr-11 06:06 | ictlogist

RT @saulgordillo @ramonbartomeus: Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la
vergonya de #eurodiputatsbarruts
07-Apr-11 05:58 | tonaymemi

@saulgordillo .... hi ha també una bona dosi de propaganda barata...
06-Apr-11 22:29 | jaumeramonsole

@saulgordillo @iescolar Obiols iba en bussiness en IB, y se pasó a Virgin Express cuando tuvieron q pagarse
los billetes con un monto anual
06-Apr-11 22:22 | danipm11

RT @mferres: +1! RT @saulgordillo Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la
vergonya de #eurodiputadoscaraduras
06-Apr-11 21:41 | belbosCk

“@saulgordillo: Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la vergonya de
#eurodiputadoscaraduras #eurodiputatsbarruts”
06-Apr-11 21:21 | ferranet2

+1RT @saulgordillo Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la vergonya de
#eurodiputadoscaraduras #eurodiputatsbarruts
06-Apr-11 21:18 | martavallribera

RT @roscullell: @mferres @saulgordillo @raulromeva @junqueras @ramontremosa O són millors polítics, o,
com a mínim, viuen al món real.
06-Apr-11 21:17 | raimontrujillo

RT @saulgordillo: Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la vergonya de
#eurodiputadoscaraduras"
06-Apr-11 21:16 | casesmartin

@mferres @saulgordillo @raulromeva @junqueras @ramontremosa O són millors polítics, o, com a mínim,
viuen al món real.
06-Apr-11 21:13 | roscullell

@saulgordillo n contra d'aprovar l'esmena, o sigui, n contra d suprimir els vols en 1a classe. http://goo.gl/Ms1t4
pàg. 68 just a dalt (S&D)
06-Apr-11 21:11 | alvaromillan

RT @saulgordillo Orgullós de @raulromeva @junqueras i @ramontremosa davant de la vergonya de
#eurodiputadoscaraduras
06-Apr-11 21:08 | jordicrisol

@saulgordillo Austers i mes responsables. Vaja quins polítics que ens representen
06-Apr-11 20:50 | Joan_Riba

@saulgordillo en Raimon Obiols no ha votat?
06-Apr-11 20:42 | Salva_Grifell

@saulgordillo @iriasobrino @iescolar home, veig algun català del PSC i del PP que ha votat en contra...
06-Apr-11 20:36 | Massitet

@saulgordillo @IriaSobrino @iescolar de catalans n'hi ha pocs i què fàcil és votar, el què saps que perderà, com
en el cas de l'Estatut!!!
06-Apr-11 20:17 | immagarcia

RT @saulgordillo Fins i tot els eurodiputats catalans són més austers que els espanyols. Vola en classe turista
http://t.co/MrZfwZP
06-Apr-11 20:15 | mferres

@saulgordillo @IriaSobrino @iescolar això és com el batlle de Vic que va dir en l'atemptat: Per què aquí? com si
no anés amb nosaltres...
06-Apr-11 20:13 | immagarcia

Vídeo: Els diputats de @ciu són traïdors o patriotes? El #13A en la votació del #Parlament es veurà!
http://ves.cat/aAHl cc @saulgordillo
06-Apr-11 07:04 | arasitocaind

The Calella Daily is out! http://bit.ly/gPnI3L ▸Top stories today via @llopasfera @erakkia @gmarti @mrferry
@saulgordillo
05-Apr-11 20:17 | vilapou

RT @ManelFMartinez: Penso que Comunicació i política: el pas de l'1.0 al 2.0 http://ves.cat/aACD és de
#lecturanecessaria @saulgordillo
05-Apr-11 11:56 | saulgordillo

RT @mcap_sr3: gràcies Saül. Me'l descarrego x llegir-lo amb calma :)) RT @saulgordillo Comunicació i política:
el pas de l'1.0 al 2.0 http://ves.cat/aACD
05-Apr-11 11:56 | saulgordillo

Bona feina, recomanable RT @saulgordillo: Comunicació i política: el pas de l'1.0 al 2.0 http://ves.cat/aACD ...
05-Apr-11 11:46 | txuscruz

Univers 2.0 al màster de reporterisme http://t.co/ua8iUXF vía @saulgordillo
05-Apr-11 11:28 | jlmico

Penso que Comunicació i política: el pas de l'1.0 al 2.0 http://ves.cat/aACD és de #lecturanecessaria
@saulgordillo
05-Apr-11 11:24 | ManelFMartinez

gràcies Saül. Me'l descarrego x llegir-lo amb calma :)) RT @saulgordillo Comunicació i política: el pas de l'1.0 al
2.0 http://ves.cat/aACD
05-Apr-11 11:14 | mcap_sr3

@saulgordillo Ostres, i el guió i tot, fantàstic! Per cert, molt xula la presentació, exploraré Prezi :) gràcies.
05-Apr-11 09:43 | cincminuts

RT @uri22_3: De tot el que ha dit @saulgordillo em quedo amb "el periodisme s'ha de reinventar, i l'heu de
reinventar vosaltres". Tota la raó del món.
04-Apr-11 20:27 | letsgogou

@saulgordillo benvingut!! @jlmico
04-Apr-11 17:35 | FCBlanquerna

RT @polbenach Recent sortit de l'ACN amb @uri22_3, @joantorras5, i @letsgogou després d'una interessant
entrevista/xerrada amb @saulgordillo
04-Apr-11 17:31 | saulgordillo

RT @uri22_3: I també volem agraïr-li a @saulgordillo el seu temps i la manera com ens ha tractat, difícil de
trobar avui dia. Moltes gràcies!
04-Apr-11 17:10 | saulgordillo

RT @uri22_3: De tot el que ha dit @saulgordillo em quedo amb "el periodisme s'ha de reinventar, i l'heu de
reinventar vosaltres". Tota la raó del món.
04-Apr-11 17:10 | saulgordillo

I també volem agraïr-li a @saulgordillo el seu temps i la manera com ens ha tractat, difícil de trobar avui dia.
Moltes gràcies!
04-Apr-11 17:00 | uri22_3

De tot el que ha dit @saulgordillo em quedo amb "el periodisme s'ha de reinventar, i l'heu de reinventar
vosaltres". Tota la raó del món.
04-Apr-11 16:59 | uri22_3

Recent sortit de l'ACN amb els companys @uri22_3, @joantorras5, i @letsgogou després d'una interessant
entrevista/xerrada amb @saulgordillo.
04-Apr-11 16:39 | polbenach

Avui amb @joantorras5 i @polbenach seguim amb el reportatge de política 2.0. Avui toca parlar amb
@saulgordillo . Segur que serà interessant
04-Apr-11 11:07 | uri22_3

@saulgordillo No home, no t'estava prejutjant! donava el contrapunt. Em detesto en #ZP, em mata en Rajoy i em
desespera no poder fer-hi res.
04-Apr-11 10:08 | venturamoriscot

