
Ajuntament de Montblanc

Premsa Comarcal

Organitzen

Col·laboren

Patrocinen

ACPC
Associació Catalana

de la Premsa Comarcal

Amb el suport de

9è congrés de la

34a Assemblea de l’ACPC

21 de maig de 2016

Antiga Església de Sant Francesc

MontblAnC

ComarCal i loCal9è congrés  
de la Premsa Comarcal i Local



Assemblea ordinària 
de l’ACPC
9.30 h a 10.00 h 
Només per a associats a l’ACPC  

Recepció i lliurament  
d’acreditacions 
a la 34a Assemblea Ordinària  
de l’Associació Catalana de la  
Premsa Comarcal i Local

10.00 h a 10.05 h 
Salutació de l’alcalde 
de Montblanc,
Josep Andreu i Domingo

10.05 h a 11.00 h 
Assemblea Ordinària de l’ACPC

11.00 h a 11.30 h 
Pausa cafè 

9è Congrés de la  
Premsa Comarcal i 
local 
11.30 h a 11.35 h
Accés lliure  

Obertura i presentació  
del Congrés a càrrec de 
Carles Ayats Aljarilla, 
president de Premsa Comarcal
Actes conduits per:
Candela Figueras Sabaté

11.35 h a 12.05 h 
Ponència:
“Branded content:  
una oportunitat per a la 
Premsa Comarcal”
A càrrec de  
Jordi de Miquel Miquel,  
president de The Colours Box  
i vicedegà del Col·legi  
de Publicitaris i Relacions  
Públiques de Catalunya 

12.05 h a 12.35 h 
Presentació del treball guanyador del  
8è Premi de Recerca Universitària  
Premsa Comarcal
“Usos de les xarxes socials a la premsa 
local i comarcal: reptes i oportunitats  
per a l’empresa periodística”
A càrrec de
Susana Pérez Soler
Patrocinat per: CaixaBank

12.35 h a 13.30 h 
Taula de debat: 
“El relleu generacional  
a la premsa comarcal”
Moderadora:   
Candela Figueras Sabaté,  
productora de La Segona Hora de RAC1
Participants: 
Anna torija Capdevila (Nova Conca)

Gemma Solé Flo  (El Vallenc)

Elena Domingo basora (L’Om, Revista de Riudoms)

Òscar Cabana i Farjas (La Comarca d’Olot)

Gerard bidegain Figuerola (777 Comunica)

13.30 h a 14.00 h 
Ponència:
“La tranformació digital  
a la premsa”
A càrrec de

lluís Cucarella Alemany,  
subdirector general  
de Premsa Ibérica Digital

14.15 h
En el mateix recinte 
DINAR DE CLOENDA  
del 9è Congrés i la 34a Assemblea  
de l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal i Local
En el transcurs del dinar es farà el lliurament  
de la 5a edició dels Premis Premsa Comarcal, 
patrocinats per Endesa

* Els actes es realitzaran a l’Antiga Església  
de Sant Francesc (Plaça Sant Francesc, s/n - Montblanc)

Jordi dE miquEl miquEl
PRESIDENT DE THE COLOURS BOx  
I VICEDEgà DEL COL·LEgI 
DE PUBLICITARIS I RELACIONS  
PúBLIqUES DE CATALUNyA

lluíS cucArEllA AlEmAny
SUBDIRECTOR gENERAL  
DE PREMSA IBéRICA DIgITAL

Nascut a Barcelona el 1962, 
és llicenciat en Ciències de 
la Comunicació i PADE per 
IESE. Abans de fundar la 
seva agència actual, The Co-
lours Box, va treballar a Car-
vis Needham (Copy), Tiem-
po BBDO (director creatiu), 
Extension BBDO (director 
creatiu executiu), Valverde/
de Miquel (president i direc-
tor creatiu executiu) i grey 
(director general). També és 
vicedegà del Col·legi de Pu-
blicitaris i Relacions Públi-
ques de Catalunya, vicepre-
sident de la Fundació de la 
Comunicació, vicepresident 
de la Fundació CP’AC, vocal 
del gremi de Publicitat i jurat 
de l’Acadèmia de la Publici-
tat. Ha dirigit campanyes 
guanyadores en els princi-
pals festivals publicitaris del 
món. és un observador atent 
del màrqueting de contin-
guts i un convençut que en 
la comunicació comercial no 
intrusiva hi ha el futur de la 
publicitat.

Lluís Cucarella (xàtiva, 1971). Especia-
lista en transformació digital de diaris i 
empreses de comunicació. Fa més de 25 
anys que ocupa llocs de responsabilitat 
en direcció editorial de diaris i en nego-
cis on-line. Va començar la seva carrera 
periodística el 1991 com a delegat del 
diari valencià Levante-EMV a la zona 
centre de la Comunitat Valenciana. El  
2007 va ser director on-line de Levan-
te-EMV. Dos anys després va assumir la 
direcció on-line de la zona mediterrània 
d’Editorial Prensa Ibérica, empresa que 
edita diaris com Diari de girona, Regió 
7, Empordà, Diario de Mallorca, Levante-
EMV, Faro de Vigo, La Nueva España i 
d’altres.
El 2012 va ser nomenat director de ne-
goci on-line de tots els diaris del grup. 
Un any després, Editorial Prensa Ibérica 
el va nomenar director de Levante-EMV 
per afrontar un procés de modernització 
i transformació digital en totes les seves 
plataformes.
Fa uns mesos, Editorial Prensa Ibérica 
el va nomenar subdirector general de 
l’àrea on-line de tot el grup.
Ha cursat estudis de Periodisme, Filolo-
gia i Direcció i Administració d’Empreses, 
així com cursos d’especialització en cen-
tres com la Stephen M. Ross School of 
Business de la Universitat de Michigan, 
o en la Sloan School of Management del 
Massachusetts Institute of Technology.
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