
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PREMSA 
 

L’ACPC presentarà   
la ‘Radiografia de la premsa comarcal’  

el proper 14 novembre 
 

 El Dia de la Premsa Comarcal comptarà amb la participació, entre d’altres, 
d’Antoni Bassas, Lluís Bassat i Xavier Graset. 

La primera edició del Dia de la Premsa Comarcal ha estat l’escenari escollit per presentar 
la Radiografia de la Premsa Comarcal, un extens estudi realitzat per la empresa Media 
Hotline que analitza l’estat d’aquest sector que genera més de 700 llocs de treball a 
Catalunya i reuneix més de 130 capçaleres de paper i digitals. Aquesta jornada, que se 
celebrarà el divendres dia 14 de novembre, comptarà amb la participació de representants 
del món acadèmic, empresarial, publicitari i de la comunicació.  

La Radiografia de la Premsa Comarcal presenta, entre d’altres, el pes del sector en el 
mapa comunicatiu de Catalunya; quina és la seva oferta comercial, ja sigui per separat o 
conjunta; el seu model de negoci; i les seves tendències de futur. 

L’autor d’aquest estudi és el sociòleg i expert en mitjans Enric Yarza, president de Media 
Hotline. Per a la seva realització ha combinat informació de diverses fonts: públiques, com 
les que subministra l’OJD (Oficina de Justificació de la Difusió), l’EGM-Baròmetre o el 
Registre Mercantil; privades, amb una enquesta entre tots els associats de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal; i a través d’una investigació qualitativa en què han 
participat representants significats del món editorial, publicitari i empresarial. 

El Dia de la Premsa Comarcal és organitzat per l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC) i compta amb el patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i Gas Natural 
Fenosa, i la col·laboració d’Abertis. Se celebrarà de 9.30 a les 15 hores, el dia 14 de 
novembre, a la Sala Moragues del Centre Cultural El Born de Barcelona amb la presència 
de diversos ponents, entre els quals destaca la participació del publicista Lluís Bassat i dels 
periodistes Antoni Bassas i Xavier Graset.  

 
Dijous, 23 d’octubre de 2014 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Josep Pérez 
Comunicació ACPC 
Tel.630 525 018 | comunicacio@premsacomarcal.cat | www.premsacomarcal.cat 


