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NOTA DE PREMSA

Barcelona, 4 de maig de 2015.- La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans 
Digitals ha celebrat aquest vespre La Nit de les Revistes i la Premsa en Català i ha lliurat els Premis 
2016. L’entitat agrupa l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC), l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i 
congrega a 500 capçaleres “que dibuixen, consoliden i certifiquen l’existència de l’Espai Català de 
Comunicació arreu dels Països Catalans”, ha explicat el vicepresident de la Federació i president de 
l’APPEC, Lluís Gendrau. 

A l’inici de l’acte, Gendrau també ha anunciat l’obertura de l’iQuiosc.cat, un gran quiosc digital amb 
totes les publicacions en català, a totes les escoles dels Països Catalans, tal i com ja s’ha fet amb les 
Biblioteques del país i ha reconegut la tasca de l’educació “la primera baula necessària i imprescin-
dible per entendre, conèixer i fer-nos nostres les revistes i la premsa en català”. 

Per la seva banda, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell ha remarcat la necessitat de tenir 
ciutadans informats que siguin capaços de prendre part de la vida política i, en aquest sentit, ha 
destacat el paper cabdal que juga la premsa comarcal, de proximitat i les revistes del nostre país. 
Forcadell també ha demanat als assistents que defensin “les llibertats tan individuals com col•lecti-
ves” i que “no tanquin les pàgines de les publicacions a les injustícies socials”. 

Oriol Junqueras, vicepresident del Govern, ha recordat que el sistema educatiu del país ha de garan-
tir el ple coneixement de la llengua catalana, castellana i anglesa dels alumnes per garantir la igualtat 
d’oportunitats. El vicepresident del govern ha tancat la seva intervenció destacant l’audàcia i corat-
ge que tenen els editors de premsa i revistes en català i que també “ens ajudaran a fer-nos lliures”. 

Premiats
Pel que fa als guardonats cal destacar el premi especial de la Junta de la Federació a una persona 
que ha recaigut en la fotoperiodista Joana Biarnés, que ha confessat sentir-se “l’àvia” de tots els 
presents i ha demanat més reconeixement per als fotògrafs que actualment treballen en premsa

 El Temps, El Vallenc, La Fura i Nació Digital, millors publicacions de l’any

Capgròs Comunicació, Set7, l’Erol, 777Comunica, Auriga, El Triangle, Vèrtex, Viure en Família i el 
diari Ara també han rebut reconeixements

Els editors de premsa i revistes reclamen un nou espai català de comunicació per al nou país 

La Federació ha anunciat que posarà a disposició de totes les escoles dels Països Catalans 
l’iQuiosc.cat, una gran plataforma digital amb totes les publicacions en català

Nit de les Revistes i la Premsa en Català - Premis 2016

La fotoperiodista Joana Biarnés i les plataformes 
educatives dels Països Catalans, guardonades 
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ja que “em sembla vergonyós” les condicions actuals, especialment les econòmiques i laborals. El 
premi a una institució s’ha repartit entre les entitats docents dels Països Catalans: Som Escola, Es-
cola Valenciana, Assemblea de Docents de les Illes Balears i La Bressola. Les entitats docents han 
agraït el reconeixement i s’han compromès a seguir treballant en la formació dels futurs lectors de la 
premsa en català tot vetllant per la llengua.

Les millors publicacions de l’any són El Temps (Millor Revista), El Vallenc (Millor Publicació de Premsa 
Comarcal), La Fura (Millor Publicació de Premsa Gratuïta) i Nació Digital (Millor Publicació Digital). 

En la resta de categories, Capgròs Comunicació s’ha endut el premi a millor empresa editora; el gra-
tuït Se7, millor nova publicació; i en la categoria de millor treball periodístic s’ha guardonat “La fugida 
dels refugiats jueus durant la II Guerra Mundial a través dels Pirineus i Barcelona”, publicat a la revista 
cultural del Berguedà l’Erol. Pel que fa als 25 anys de trajectòria s’han lliurat reconeixements a 777Co-
munica, Auriga i El Triangle, i Vèrtex ha rebut el reconeixement pels seus 50 anys de trajectòria. 

Els premis de votació popular corresponen als de Millor Portada de Revista que ha sigut per la publi-
cació Viure en Família i el de Millor Portada de Premsa que ha anat a parar al Diari Ara. 

El Temps, millor revista:  El setmanari El Temps va néixer el 28 
de maig del 1984  amb la voluntat d’articular informativament un 
espai de comunicació comú al País Valencià, Catalunya i les Illes 
Balears. Per això, des del seu naixement, la revista ha comptat 
amb redaccions a València, Palma de Mallorca i Barcelona. Amb 
una trajectòria marcada per la investigació, l’anàlisi, la crítica i la 
presència de grans firmes i grans professionals, El Temps es va 
presentar el maig de 2015 amb una nova imatge, actualitzada, 
que aposta per incorporar al paper llenguatges propis de les no-
ves tecnologies, un format més reduït i amb un pes rellevant de 
la imatge i les infografies.

Una marca
amb molts

fums

www.eltemps.cat

Núm. 1635 · 13 d’octubre del 2015                4 euros

Biel Barceló
Vice-president i conseller de Turisme del Govern de les illes Balears
       “No acceptarem cap aliança que desdibuixi
         Més en cap força estatal”

El Vallenc, millor publicació en premsa comarcal: El Vallenc va 
néixer el 14 d’abril de 1988 sota l’eslògan “la nova premsa”. 
Avui, 28 anys després i amb la mateixa filosofia del primer dia, El 
Vallenc segueix apostant per una informació de proximitat de 
qualitat i objectiva, per convertir aquest setmanari en la veu de 
tots els vallencs, però també de tots els veïns de la comarca de 
l’Alt Camp.

Dijous

març / 2016
24

Alt Camp i Conca: 
3.000 delictes al 2015

El Nàstic aixeca  
el càstig a  
Jordi Calavera
Esports. Pàg. 91

ActuAlitAt. Pàg. 34

Esports. Pàg. 80-81

Galimany portarà Valls al  
Mundial de Mitja Marató de Cardiff

Llibertat amb 
càrrecs per als 
tres detinguts 
acusats  
de vendre  
drogues

275 actuacions 
de millora,  
als carrers  
de Valls

36 trucades,  
al telèfon  
de la violència  
masclista  
a l’Alt Camp

  1,95€
Any: XXiX  
núm. 1454    
Premi VenturA GAssol 1994 i 2001 
Premi ComuniCACió tArrAGonA 2013 
nit De l’esPort 1996 reConeiXement De lA CiutAt                                

Preu:  

Torna la Volta a Valls
Actualitat. Pàg. 84

Actualitat. Pàg. 7

Actualitat. Pàg. 2-3

Actualitat. Pàg. 14

nou Hyundai Tucson
Millor cotxe de l’any a España 2016 

AUGUSTA CAR (Edifici FORD TARRACO CENTER)
Tel. 977 613 161. Ctra. Pla de Santa Maria, 148. Valls

Canviar es una actitut
Guanyar, una satisfaccio

(Abans AÏDA JOIES)
C/ Peixateria, 10 - 43800 VALLS

Tel. 977 60 59 53

NOVA 
COL·LECCIÓ
de rellotges

Fusters , 79  Pol. Industrial · VALLS
Tel.  977 609 188 · contacto@toldoszurita.com

www.toldoszurita.com
La Mitja Marató  
de Valls retorna 
amb força
Esports. Pàg. 82-83

350 patinadors,  
al desè trofeu xou 
del Pla
Esports. Pàg. 86-87

ActuAlitAt. Pàg. 6

Uns lladres causen  
un accident en la fuga

Millor actriu  
de repartiment  
per a Ulldemolins
culturA. Pàg. 37

3
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 27, les 2 de la m
atinada seran les 3•  

Personal, sindicats 
i partits responen 
la notícia  
del sobrecost  
de la RAC
ActuAlitAt. Pàg. 8-9

FOTO: SANTI JIMÉNEZ



3

NOTA DE PREMSA

La Fura, millor publicació en premsa gratuïta: La Fura va 
néixer fa 34 anys per cobrir el buit informatiu a l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès i el Garraf. Després d’una aturada de 4 
mesos, el 2 d’octubre de 2015 va reprendre la seva activi-
tat, amb el mateix nom i amb el mateix esperit que durant 
34 anys l’han convertit en el mitjà de comunicació amb més 
seguidors del Penedès i en el setmanari en català més llegit 
de Catalunya, però convertint-la, alhora, en una Fura actual, 
moderna i dinàmica. 

Composició del Parlament

62

25
16

11
11

10

majoria
absoluta

Del 2 al 8 d’octubre de 2015      n. 1.709

alt penedès 
El Most arrencarà amb 
l’estrena de “Barcelona 
nit d’hivern” » pàg. 14

BaIX penedès 
Segur de Calafell obre 
el reivindicat pas sota 
la via de tren  » pàg. 16

GaRRaF 
Vilanova es queda 
sense cinema  » pàg 18

Kepa junKeRa,
cap de caRtell

FIMPT

La Fura
torna
al carrer
25.000 exemplars 
setmanals de difusió 
gratuïta

Amb un disseny 
modern i dinàmic

» pàg. 17

» pàg. 8

Cavatast

FeBRe pel cava

» pàg. 10

L’INFORMATIU DE L’ALT PENEDÈS, 
BAIX PENEDÈS I GARRAF

la Fura

El Penedès vota 
independència

Sant Sadurní espera 
més de 30.000 visitants Música tradicional 

i popular a Vilanova

Noticiari

Nació Digital, millor publicació digital: Nació Digital és un diari 
digital de caràcter generalista i d’abast nacional que es ca-
racteritza per la seva forta aposta pel periodisme de proxi-
mitat, havent desenvolupat diverses edicions locals i temà-
tiques i, també, per comptar amb un gran ventall d’opinants 
que donen valor afegir a la publicació. Va néixer l’any 1995 de 
la mà de l’empresa editora SCG Aquitània SL, i és una de les 
tres capçaleres digitals més antigues del país, sent pioners 
en la publicació digital. 

Capgròs Comunicació, millor empresa editora: Després de 
celebrar el seu 30è aniversari, Capgròs Comunicació va fer 
una aposta per refundar el seu setmanari amb una remode-
lació profunda que li atorgava modernitat i dinamisme, per 
continuar sent la publicació de referència al Maresme. El li-
deratge s’estén també a l’àmbit digital amb el portal capgros.
com, amb més de 40.000 usuaris únics mensuals. Capgròs 
ha incorporat també la capçalera 3Viles, un mensual gra-
tuït líder als municipis de Sant Andreu de Llavaneres,Caldes 
d’Estrac i Sant Vicenç de Montalt.
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Se7, millor nova publicació: El nou diari gratuït de la província 
de Lleida, Se7, va llençar la seva primera edició el dia 18 de 
setembre de 2015, amb la il•lusió de convertir-se en la pu-
blicació de caràcter mensual de referència. La seva filosofia: 
abordar els temes amb profunditat. La manera de fer-ho: 
oferir reportatges, anàlisi, opinions de firmes especialitza-
des i infografies per dotar els temes de major intel•ligibilitat. 
Un producte que va més enllà a nivell de contingut, maque-
tació o paginació, entre d’altres. 

JORGE SOLERALBERT RIVERA

UNA NOVA CATALUNYA 
PER A TOTHOM
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www.7accents.cat
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MENSUAL

Número 1

Neix Guia Segrià, la 
primera ‘app’ amb 
informació comercial 
de la comarca

16

El Lleida Esportiu
 segueix viu a la 
Copa però no 

convenç a la Lliga

La llei Wert
marca l’inici del 
curs escolar a

Balaguer
12 24

POLÍTICA

8

Fiscalia investiga Ros i 
Reñé per presumptes 

irregularitats
L’alcalde de Lleida haurà de declarar l’1 d’octubre i el 

president de la Diputació es mostra “indignat” i “ple de ràbia”

GRATUÏT

Nova botiga 
a Lleida

C/ Pi i Margall, 19
25004 Lleida

L’aplicació permet als usua-
ris comprar amb un sol clic i 
converteix qualsevol comerç 
en un punt de venda obert les 
24 hores

Àngel Ros Joan Reñé

Lleida

L’Erol, millor treball periodístic: la revista cultural del Bergue-
dà L’Erol ha publicat el millor treball periodístic segons el Ju-
rat: “La fugida dels refugiats jueus durant la II Guerra Mun-
dial a través dels Pirineus i Barcelona”, un treball que narra la 
odissea dels refugiats jueus que, durant la II Guerra Mundial, 
van haver de creuar els pirineus en direcció Espanya fugint 
de la barbàrie nazi. El treball reflecteix una panoràmica del 
moment a través de persones, llocs i fets concrets. Andreu 
Balent, Josep Calvet Bellera, David Freixa Casamartina i Rosa 
Serra Rotés, són els autors del dossier.  L ’EROL 9

Durant els anys de la Segona Guerra Mundial (1939-1944) 
milers de persones van creuar els Pirineus en direcció a 
Espanya fugint de la barbàrie nazi o per incorporar-se a 
l’exèrcit aliat al nord d’Àfrica o a Anglaterra. Els passos 
de muntanya es van convertir en el testimoni silenciós de 
la seva odissea per aconseguir la llibertat. Es calcula que 
uns vuitanta mil evadits van arribar a Espanya en aquest 
període, desafiant els elevats cims, les adverses condicions 
meteorològiques i la vigilància en ambdós costats de la 
frontera. La majoria eren jueus però també hi havia mili-

tars aliats i resistents alemanys, francesos i de diferents 
països de l’Europa ocupada. 
A Catalunya es van crear xarxes d’evasió per poder salvar 
aquests refugiats, que anaven des dels passos fronterers 
dels Pirineus fins a Barcelona. Algunes d’aquestes xar-
xes creuaven el Berguedà i amb la implicació decidida de 
berguedans, van aconseguir portar a la llibertat, centenars 
de persones que fugien de l’horror causat pel nazisme i la 
guerra. Un episodi poc conegut de la nostra història comar-
cal que amb aquest dossier volem que ja no ho sigui tant. 

aNdrEU BalENt 

JoSEP CalVEt BEllEra 

daVid FrEiXa CaSaMartiNa

roSa SErra rotÉS 

Coordinació: rosa Serra rotés 

La fugida de refugiats 
jueus durant La ii guerra 

MundiaL a través deLs 
Pirineus i BarceLona

rutes d'evasiÓ 
des de franÇa

777 Comunica, 25 anys: 777 Comunica és una revista d’Espa-
rreguera fundada el febrer de l’any 1990 per un grup de ciu-
tadans entusiastes i visionaris. Durant els seus 26 anys de 
trajectòria ha passat per la redacció de la revista moltíssima 
gent i ha servit perquè alguns estudiants de periodisme, dis-
seny o història fessin servir la revista com a taula de proves. 
Darrerament han activat el portal web amb un bon rànquing 
de visites, aproximadament 10.000 visites mensuals. LA REVISTA 

D’ESPARREGUERA
númERo 143

3€

AGoST-SETEmbRE 2015

DIADA DE cATALUnyA 

www.setsetset.cat

27S: els 
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locals es 
mullen

Club de 
Rugbi 

ESPARREGUERA
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SPÀRREK 
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Auriga, 25 anys: l’Auriga és l’única publicació en català dedi-
cada a la divulgació del món clàssic i del llegat grecoromà a 
Catalunya. Es caracteritza per la seva qualitat i prestigi, fet 
que la converteix en una publicació de referència tant per la 
qualitat dels continguts com pels seus 25 anys d’experièn-
cia. Anualment, convoca els Premis Auriga que guardonen 
treballs, exposicions o altres iniciatives de divulgació del món 
antic i la cultura clàssica.

El Triangle, 25 anys: El Triangle és un setmanari d’informació 
general especialitzat en investigació periodística. Fundat per 
Jaume Reixach, la seva primera edició va sortir al mercat el 
29 de gener de 1990. Durant la seva trajectòria, la revista ha 
destapat nombrosos casos de corrupció política i econòmica 
i es caracteritza per publicar reportatges en exclusiva.

Vèrtex, 50 anys: Francesc Martínez Massí, president de l’ano-
menada Federación Catalana de Montañismo, va fundar l’any 
1966 la revista Vèrtex, que es va començar a publicar en cas-
tellà i va anar introduint alguna pàgina en català fins que l’any 
1970, es va editar completament en llengua catalana. Així es 
va convertir en la primera revista d’una federació esportiva 
escrita totalment en català durant l’etapa final del franquisme. 
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Joana Biarnés, premi especial a una persona: Joana Biar-
nés, fotoperiodista catalana nascuda a Terrassa l’any 
1935, va ser la primera dona fotoperiodista d’Espanya en 
uns anys en que el món de la fotografia era un espai reser-
vat als homes. El seu llegat fotogràfic ens mostra la nostra 
història recent: la vida social del final del franquisme i els 
principis de la democràcia. 

Som Escola, premi especial a una institució: Som Escola és 
una institució que agrupa 43 entitats cíviques, culturals i 
de l’àmbit educatiu, que neix per defensar l’escola catala-
na i el model de cohesió social que representa, davant la 
nova llei educativa LOMQUE i les sentències del Tribunal 
Suprem, que qüestionen el català com a llengua vehicular 
de l’ensenyament a Catalunya. Així, coordina totes aque-
lles persones i entitats que es comprometen a actuar de 
manera activa en el suport d’una escola catalana.

Escola Valenciana, premi especial a una institució: Escola 
Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua (FEV) 
és una entitat cívica formada per 29 associacions comar-
cals i de país. El seu objectiu és la normalització lingüística 
en tots els àmbits però, sobretot, en el sistema educatiu 
valencià, per tal de convertir el valencià en la seva llengua 
vehicular. Comencen la seva activitat entre els anys 1984 i 
1986 i es federen l’any 1990.
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La Bressola, premi especial a una  institució: La Bressola 
neix a la Catalunya nord amb la idea de fer una escola di-
ferent. L’ensenyament que imparteix, prové del sistema 
d’immersió lingüística que permet vehicular el català com 
a llengua d’ús i de socialització. La Bressola té actualment 
7 centres escolars amb més de 900 alumnes.

L’Assemblea de Docents de les Illes Balears, premi especial 
a una institució: l’Assemblea de Docents de les Illes Balears 
és un col•lectiu de docents que es va constituir a principis 
del 2013 com a oposició a les polítiques educatives del Go-
vern Balear, aleshores dirigit per José Ramón Bauzá. Entre 
les seves reivindicacions més representatives, es troba 
l’oposició al decret de Tractament Integrat de Llengües, 
impulsat pel Govern, que pretenia anular el sistema d’im-
mersió lingüística. Va ser la impulsora de la vaga indefinida 
que va durar tres setmanes de principi del curs 2013-2014 
i de la manifestació de dia 29 de setembre del 2013, que és 
considerada la major de la història de les Illes Balears.

Més informació:  
Gemma Moncho  
Tel. 657 647 575 

premsa@appec.cat 


