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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 35a Assemblea 
Ordinària de l’Associació 
Catalana de la Premsa 
Comarcal i Local 

10.00 h a 10.05 h. 
Salutació de l’alcalde de 
l’Ajuntament d’Igualada, 
Marc Castells i Berzosa

10.05 h a 11.00 h.
Assemblea Ordinària 
de l’ACPC

11.00 h a 11.25 h.
Pausa cafè 

10a CONVENCIÓ 
DE LA PREMSA 
COMARCAL  
i LOCAL 
11.25 h a 11.30 h. 
Accés lliure 
Obertura i presentació 
de la Convenció 
a càrrec de Francesc 
Fàbregas Bonet,  
president de 
Premsa Comarcal
Presentador: 
Francesc Florensa 
Masip 
Coordinador 
de SomGarrigues 

11.30 h a 11.45 h. 
Veredicte del 9è Premi 
de Recerca Universitària 
Premsa Comarcal, 
patrocinat per Caixabank, 
i breu presentació del 
projecte guanyador
 
11.45 h a 12.45 h. 
Taula de debat: 
“Universitat 
i premsa comarcal”

Moderador: 
Joan Cal Sánchez 
Director Executiu 
del Grup Segre 

Participants: 
Bernat López López, 
director del Departament 
d’Estudis de Comunicació 
de la Universitat Rovira i 
Virgili 

Carles Singla Casellas, 
degà de la Facultat 
de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra

Miquel Pueyo París, 
director del Departament 
de Filologia Catalana 
i Comunicació 
de la Universitat de Lleida

Xavier Ginesta Portet,  
vicedegà de 
la Facultat d’Empresa 
i Comunicació 
de la Universitat de 
Vic-Universitat Central 
de Catalunya

Programa 20 de maig del 2017

12.45 h a 13.45 h. 
Taula de debat: 
“Joves periodistes 
i la premsa comarcal” 
Moderador: 
Òscar Cabana Farjas
Director de 
La Comarca d’Olot 

Participants: 
Lurdes Cardona Ribes 
(Nova Tàrrega)

Maria Figueras Bonachi 
(El Vallenc)

Núria Llop Sellas 
(La Comarca d’Olot)

Miquel Andreu Pons 
(SomGarrigues)

13.45 h a 14.15 h.
Ponència: 
“Crisi del periodisme, 
comunicació de 
proximitat i formació 
universitària” 
Ponent: 
Enric Marín i Otto,  
professor del Departament 
de Mitjans, Comunicació 
i  Cultura de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació 
de la UAB 

14.15 h. 
En el mateix recinte
DINAR DE CLOENDA 
de la 10a Convenció i 
la 35a Assemblea de 
l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal i Local 

LLIURAMENT
6a Edició Premis Premsa 
Comarcal, 
patrocinat per Endesa

BERNAt LÓPEz LÓPEz
Director del Departament d’Estudis 
de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili

XAVIER GINEStA PORtEt 
Vicedegà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de 
la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

ENRIC MARíN I OttO 
Professor del Departament de Mitjans, Comunicació 
i Cultura de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB  

Participants
Ponent

Nascut el 1968 a Igualada. És llicenciat i doctor en 
Ciències de la Informació per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB). També va cursar estudis 
d’Història a la mateixa universitat. Des de 2001 és 
professor titular del Departament d’Estudis de 
Comunicació de la URV, departament que dirigeix 
des d’octubre de 2015. També va ocupar aquest 
càrrec entre 2002 i 2009, i fou coordinador de les 
titulacions de grau de Comunicació i del Màster 
en Comunicació Estratègica a la Societat del Risc 
la URV. La seva activitat de recerca es va centrar 
inicialment en l’anàlisi de l’economia política de 
la comunicació a Espanya i Catalunya; darrerament 
s’ha especialitzat en l’estudi de les relacions entre 
esport, cultura i societat. Ha publicat múltiples ar-
ticles, capítols i monografies acadèmiques sobre 
aquests temes, sense comptar les seves nombroses 
col·laboracions en premsa i ràdio. A banda de la 
seva activitat universitària, és propietari i director 
editorial del segell independent Cultura Ciclista, 
especialitzat en llibres sobre ciclisme.

Nascut el 1983 a Hostalets de Balenyà. És doctor en Co-
municació i Periodisme per la UAB i actualment és pro-
fessor titular de la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya, on exerceix des de 2013 de vicedegà de la 
Facultat d’Empresa i Comunicació. És membre del grup 
de recerca emergent TRACTE (Traducció Audiovisual, 
Comunicació i Territori) i actualment la seva recerca està 
focalitzada, en el marc d’aquest grup, en la comunicació 
de proximitat, la comunicació política i el branding terri-
torial. Juntament amb el professor Jordi de San Eugenio 
estan executant diversos projectes de transferència de 
coneixement en aquest àmbit. Periodísticament ha estat 
vuit anys a la redacció d’esports d’El 9 Nou, on continua 
col·laborant com a opinador, i també col·labora a L’Es-
portiu de Catalunya, El Món, Racó Català, El Punt Avui, 
El Punt Avui TV i Ràdio Marca Barcelona.

Nascut el 1955 a Barcelona. Ha centrat la docència en Teoria 
i Història de la Comunicació i el Periodisme (grau), i en la 
Societat de la Informació, les Indústries Comunicatives i les 
Identitats Culturals (postgrau). Va fer la tesi doctoral sobre el 
periodisme català de la Segona República. L’any 1997 va fer 
una estada d’investigació a la Ohio University. Amb posterio-
ritat ha centrat l’esforç investigador al voltant del canvi social 
i tecnològic i les polítiques comunicatives. Fou degà de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació (1991-1995), secretari 
general de la UAB (1998-2002), secretari de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya (2004-2006) i president del Consell 
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(2010-2012).

Publicacions dels darrers anys: 
 Enric Marín. “Una propuesta de articulación de la comunica-
ción política en los gobiernos de coalición”, a Comunicación 
política y gobiernos de coalición. Joan Ridao (ed.). Editorial 
UOC. 2016. Pàgs. 315-335. 

 Enric Marín i Otto, Pablo Santcovsky Reschini. “Transferencia 
de conocimiento en el ámbito de las agencias de información 
y mejora de la calidad periodística. El caso de la ACN”. Asoci-
ación Española de Investigación en la Comunicación. Bilbao, 
2014. ISBN 978-84-695-9434-6. Pàgs. 1893-1901.

 Enric Marín i Otto. “CCMA: entre la paràlisi i els escenaris 
de sobirania”, a L’Espill, 43, Universitat de València i Edicions 
3 i 4. València, 2013. ISBN 0210-587X-43. Pàgs. 74-85. 

 Enric Marín i Otto, Pablo Santcovsky Reschini, Adrián Crespo 
Ortiz. “Cultura digital, agencias de noticias y credibilidad”, a 
La calidad periodística. Teorías, investigaciones y sugerencias 
profesionales, JL Gómeez Mompart, JF Gutiérrez Lozano, D. 
Palau Sampio (eds.). Aldea Global (UJI, UAB, UV, UPF). 2013. 
Pàgs. 91-105. 

  Enric Marín i Otto. “El servei públic audiovisual a Catalu-
nya: amenaces i reptes”, a Comunicació, revista de recerca i 
d’anàlisi, Societat Catalana de Comunicació, IEC. Volum 29 (2), 
novembre del 2012. ISSN 2014-00304. Pàgs. 9-27. Barcelona.

MIqUEL PUEyO PARíS 
Director del Departament de Filologia Catalana 
i Comunicació de la Universitat de Lleida

Nascut el 1957 a Lleida. Doctor en Filologia 
per la Universitat de Barcelona. Professor de 
la Universitat de Lleida, des de 1979, professor 
agregat de batxillerat (en excedència des de 
1983), i director de la Càtedra de Periodisme 
i Comunicació de la Universitat de Lleida. Ha 
estat director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
diputat del Parlament de Catalunya, secretari 
de Política Lingüística i delegat del Govern de 
la Generalitat a Lleida. 
Va publicar l’any 1984 Lleida: ni blancs ni 
negres però espanyols i és autor de llibres 
d’assaig, divulgació i recerca, i d’articles 
d’opinió. Ha guanyat els premis d’assaig 
Xarxa (1984), Rovira i Virgili (1992) i Josep 
Vallverdú (2012). 

CARLES SINGLA CASELLAS
Degà de la Facultat de Comunicació 
de la Universitat Pompeu Fabra

Nascut el 1966 al Pla de Sta. Maria. Llicenciat en 
Ciències de la Informació – Periodisme (UAB, 1989) 
i doctor en Periodisme (UPF, 2003). Ha treballat com 
a periodista als diaris Avui i Diari de Barcelona i ha 
col·laborat en mitjans com El Temps i El País. Es va 
incorporar a la Universitat Pompeu Fabra el 1993 i 
actualment és degà i professor titular de la Facultat 
de Comunicació, així com codirector del Màster en 
Direcció de Comunicació.Va ser coordinador del 
programa de cursos de desenvolupament profes-
sional de l’IDEC entre 1995 i 2010. Del 2012 al 2016 
ha estat director acadèmic del Centre de Forma-
ció i Desenvolupament del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya. Des de juliol de 2015 és regidor de 
Comunicació, Cultura i Turisme de l’Ajuntament 
del Pla de Sta. Maria. Ha publicat diversos articles 
acadèmics i el llibre Mirador (1929-1937), un mitjà 
de comunicació al servei d’una idea de país (2005, 
adaptació de la tesi doctoral que va rebre el premi 
Joan Givanel i Mas de Comunicació Social, atorgat 
per l’IEC).
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