NOTA DE PREMSA

Dotze reconeguts ponents participaran
al Dia de la Premsa Comarcal


Els periodistes Antoni Bassas i Xavier Graset, el publicista Lluís Bassat, el conseller
d’Empresa Felip Puig, i directius com Jordi Garcia Tabernero (Gas Natural Fenosa) i
José Ángel Abancens (AB MABA Publicidad) participaran a la jornada.

El Dia de la Premsa Comarcal comptarà amb la participació de dotze reconeguts ponents
que, ja sigui en conferències o en una taula de debat, faran un anàlisi d’aquest sector que
genera més de 700 llocs de treball a Catalunya i reuneix més de 130 capçaleres de paper i
digitals.
Entre les conferències previstes destaquen La importància de la proximitat en la
comunicació, a càrrec del periodista Antoni Bassas; i La importància de la premsa
comarcal; a càrrec del publicista Lluís Bassat, on, ja sigui des de la vessant informativa o la
vessant comercial, es posarà en relleu aquest model de negoci de proximitat. Xavier
Graset, periodista i exmembre de la Junta de l’ACPC, també parlarà de la seva experiència
a la Premsa Comarcal.
Un dels plats forts de la jornada serà la Taula de Debat on s’han convidat a especialistes
del món acadèmic, empresarial i publicitari que debatran sobre la doble crisi que vivim,
l’econòmica i la del canvi d’hàbits en el consum de la informació. Els convidats són José
Ángel Abancéns, president de l’Associació Empresarial de Publicitat i moderador del
debat; David Coral, president del Grupo BBDO&Proximity; Jordi Garcia Tabernero,
director de Comunicació de Gas Natural Fenosa; Lluís Pastor, professor de comunicació a
la UOC; Marc Puig, director de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona; i Robert
Rodergas, fundador de l’agència Rodergas, Barrera & Asociados.
El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, serà l’encarregat de clausurar aquest acte,
que obrirà el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn.
El sociòleg i expert en mitjans Enric Yarza presentarà la Radiografia de la Premsa
Comarcal, un extens estudi realitzat per la empresa Media Hotline que analitza l’estat
d’aquest model informatiu descentralitzat.
El Dia de la Premsa Comarcal està 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 divendres 14 de
novembre, a la Sala Moragues del Centre Cultural El Born de Barcelona.
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