
14 de novembre
DivenDres //   

    Premsa
Comarcal

dia de la

programa 2014

09.00 h a 09.30 h
insCripCions

09.30 h
obertura a càrrec de Carles ayats, 
president de Premsa Comarcal 
i Joaquim Forn, 
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

09.45 h    
presentaCió del dia de la premsa ComarCal 
a càrrec de Xavier Graset

10.15 h
presentaCió de 
la radioGraFia de la premsa ComarCal,

a càrrec d’enriC yarza, de Media Hotline 

10.45 h
pausa CaFè

11.15 h
la importànCia de la proXimitat 
en la ComuniCaCió, a càrrec d’antoni bassas

11.45 h  

taula de debat 
amb representants del Món ACAdèMiC, eMPresAriAl, 
PuBliCitAri i de lA CoMuniCACió:

José Ángel AbAncéns, president de l’Associació empre-
sarial de Publicitat i president d’AB MABA Publicidad, que 
actua de moderador.

DAviD corAl,  president i Ceo del Grupo BBdo&Proximity 
i president de Contrapunto BBdo, espanya.

JorDi gArciA TAbernero, director general de Comuni-
cació i del gabinet de Presidència de Gas natural Fenosa.

lluís PAsTor, autor, professor de comunicació a la uoC 
i director general d’oberta Publishing.

mArc Puig, director de Comunicació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

roberT roDergAs, creatiu i empresari publicitari. Fun-
dador de l’agència rodergas, Barrera & Asociados. 

13.00 h  
la importànCia de la premsa ComarCal, 
a càrrec de lluís bassat

13.45 h 
Clausura de l’aCte, a càrrec de l’Hble. sr. Felip puiG, 
conseller d’empresa i ocupació

14.00 h 
lunCH

Jordi garcia tabernero
Director general De comunicació 
i gabinet De PresiDència De gas natural fenosa

robert rodergas PagÈs
creatiu i emPresari Publicitari. funDaDor De l’agència 
roDergas, barrera & asociaDos

nascut l’any 1964 a Bar-
celona, és llicenciat en 
Ciències de la informació 
per la universitat Autòno-
ma de Barcelona i PAde 
per l’iese. Ha realitzat el 
Programa de Comunicació 
empresarial d’iese-uni-
vesidad de navarra a Ma-
drid, així com el màster de 
desenvolupament directiu 

en l’Administració Pública 
d’esAde. Ha tingut dife-
rents responsabilitats en 
l’administració pública au-
tonòmica i municipal, així 
com en diversos mitjans de 
comunicació. Va ingressar 
a la companyia l’any 2004 
i, des d’aleshores, ha estat 
el director de Comunicació i 
Gabinet de Presidència. Al 

maig del 2009 va ser no-
menat director general de 
Comunicació i Gabinet de 
presidència de tot el grup. 
també és president del 
Comitè de Comunicació de 
l’Asociación española de 
indústrias del Gas (sedi-
gas) i president de l’As-
sociació de directius de la 
Comunicació de Catalunya. 

Creatiu i empresari entusi-
asta, innovador, entregat i 
emprenedor, rodergas és 
un publicitari de raça capaç 
de transmetre entusiasme 
per la seva professió a tra-
vés de llibres, conferències 
i classes a més de la seva 
activitat. Com a emprene-
dor, ha mantingut el seu 

model de negoci d’agèn-
cia independent i nacional  
a un nivell i pervivència que 
només ho han aconseguit 
uns quants. Ha creat la 
seva pròpia concepció de 
la comunicació publicitària 
basada en el concepte Bes 
(benefici emocional singu-
lar). Ha estat director de 

publicitat de Gallina Blan-
ca, director de l’agència 
demer i més tard va fundar 
la seva agència rodergas, 
Barrera & Asociados. Fun-
dador i president de l’Asso-
ciació de Joves Publicitaris 
espanyols, va presidir el 
Gremi de Publicitat de Ca-
talunya. 

david coral Morral
PresiDent i ceo Del gruPo bbDo&Proximity i PresiDent 
De contraPunto bbDo esPaña

És llicenciat en Publicitat 
per la universitat Autòno-
ma de Barcelona i PdG del 
iese. Va començar la seva 
trajectòria a Prat & do-
mènech el 1987, passant 
per tapsa nW/Ayer i per 
delvico Bates Barcelona. 
l’any 1999 va ser nomenat 
director general de roder-
gas, Barrera & Associats. el 

2002 s’incorpora al Grupo 
BBdo per fundar Contra-
punto Barcelona com a 
director general, conver-
tint aquesta agència en la 
número 1 de Barcelona en 
satisfacció per part dels cli-
ents l’any 2008 i d’espanya 
el 2010. el 2011 va ser no-
menat president i Ceo del 
Grupo BBdo & Proximity. 

des del setembre de 2013, 
compagina aquesta funció 
amb la presidència de Con-
trapunto BBdo españa. Ha 
estat membre de diverses 
juntes directives a Cata-
lunya i espanya, així com 
jurat de diversos premis i 
ha realitzat infinitat de con-
ferències i ponències sobre 
el tema de la comunicació. 

JosÉ Ángel abancÉns casorrÁn
PresiDent De l’associació emPresarial De Publicitat i 
PresiDent D’ab maba PubliciDaD

nascut a saragossa i barce-
loní d’adopció, és tècnic de 
publicitat per l’escola oficial 
de Publicitat. Per l’eAe (es-
cuela de Administración de 
empresas), és diplomat en 
Mercats i  Vendes, diplomat 
en Administració d’empre-
ses, diplomat en Alta direc-
ció econòmica de l’empresa i 
màster en direcció d’empre-

ses. És president d’AB Maba 
Publicidad, empresa funda-
da pel seu pare l’any 1966. 
És president de l’Associació 
empresarial de Publicitat de 
Catalunya; vicepresident de 
la Federación nacional de 
empresas de Publicidad; 
President de la “Fundación 
de la Comunicación”; vocal 
de la Junta directiva de Fo-

ment del treball, vocal de la 
Junta directiva de Fepime; 
vocal de la Junta de la Aca-
demia de la Publicidad; vocal 
del Consell econòmic i social 
de Barcelona, i membre de 
la Comissió Assessora sobre 
la Publicitat institucional. És 
professor de la universitat 
autònoma de Barcelona i 
de l’Abad oliva. 

lluís Pastor PÉreZ
autor, Professor De comunicació a la uoc 
i Director general D’oberta Publishing

President de la unión de 
editoriales universitarias 
españolas i de l’Asocia-
ción de Proveedores  de 
e-learning (APel) d’es-
panya. director general 
d’oberta Publishing. els 
darrers anys ha compagi-
nat la direcció d’editorial 
uoC amb la direcció dels 
estudis de Ciències de la 

informació i la Comunicació 
de la universitat oberta de 
Catalunya (uoC). doctor en 
Periodisme per la universi-
tat ramon llull, màster en 
Ciències de la informació 
per la universitat Autòno-
ma de Barcelona i titulat 
en direcció i Administració 
d’empreses per l’iese-
universitat de navarra. 

Professor a la universitat 
oberta de Catalunya (uoC). 
imparteix classes en altres 
universitats espanyoles. A 
més, és autor de nombro-
sos llibres sobre comunica-
ció, entre els quals trobem: 
Retórica Exprés, Escritura 
sexy o Periodismo zombi 
en la era de las audiencias 
participativas.

Marc Puig i guÀrdia
Director De comunicació 
De l’ajuntament De barcelona

nascut a Barcelona el 22 
d’octubre del 1962, és lli-
cenciat en Publicitat i rP i 
en dret. Publicitari i consul-
tor de comunicació, també 
ha estat exdegà del Col·legi 
de Publicitaris i relacions 
Públiques de Catalunya. en 
el sector privat, cal desta-
car que va ser soci i direc-

tor d’emocional, Agència 
de Comunicació Global; 
soci i director creatiu de 
Publi/Co; adjunt al dirCom 
de FGC, s.A.; soci fundador 
de sertel, servicios de 
telemarketing i com a free-
lance a Copy-creatiu. en el 
sector públic, actualment, 
és director de Comunica-

ció i Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona 
i ha estat conseller d’Ad-
ministració de la CCMA; 
conseller d’Administració 
de l’ente Público rtVe; se-
cretari general de Comuni-
cació i director general de 
difusió de la Generalitat de 
Catalunya. 



Ja tenim dia de la Premsa Comar-
cal. Aquest ecosistema singular 
en el mapa de la comunicació de 
Catalunya estrena celebració el 14 
de novembre. una jornada de pro-
jecció i anàlisi, de debat i reflexió 
sobre aquest model informatiu des-
centralitzat, arrelat entre els seus 
lectors i necessari per entendre 
aquest país polièdric. 

l’Associació Catalana de la Premsa 
Comarcal (ACPC) defensa, des de 
fa gairebé trenta-cinc anys, la pràc-
tica totalitat d’empreses i entitats 
editores de premsa comarcal i local 
d’informació general existents a Ca-
talunya, en format paper o digital, 
escrites en català i amb difusió de 
pagament. Aquest model, nascut 
per informar d’allò que és proper al 
lector, ha tingut la necessitat, gai-
rebé permanent des del seu naixe-
ment, de reivindicar-se més enllà 
del seu àmbit natural. Per aquest 
motiu, i sota la marca Premsa Co-
marcal, la nostra entitat treballa 
per a la defensa, la promoció i el 
foment d’aquest sistema escrit de 
comunicació sense el qual el relat 
de país quedaria incomplet. 

el dia de la Premsa Comarcal pre-
tén ser una nova eina de difusió, 
de coneixement i de reconeixe-
ment d’aquests mitjans de quilò-
metre zero. Per aconseguir-ho, en 
aquesta primera edició, presentem 
una radiografia que ens permetrà 
avaluar com som i com ens veuen, 
què fem i què esperem, on som i 
cap a on anem. també escoltarem 
l’opinió de reconeguts professio-
nals que, des de diversos àmbits 
de la Comunicació, debatran la si-
tuació d’un dels sectors més afec-
tats per la doble crisi que vivim, 
l’econòmica i la del canvi d’hàbits 
de consum de la informació. les 
intervencions d’Antoni Bassas,  
lluís Bassat i Xavier Graset com-
pletaran aquesta primera convo-
catòria.

el dia de la Premsa Comarcal neix 
per acostar-vos aquesta realitat co-
municativa que agrupa un centenar 
d’editors, més de 130 capçaleres, 
més de 700 professionals i cente-
nars de col·laboradors d’arreu del 
país. en nom de tots, us convidem 
a descobrir les nostres claus per 
comunicar.

claus per comunicar

carles ayats aljarilla
President de l’Associació catalana 
de la Premsa comarcal
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Col·labora

lluís bassat i coen
Publicista i PresiDent D’honor Del gruPo bassat ogilvy 
esPaña

nascut el 6 d’octubre de 
1941, és doctor Honoris Cau-
sa per la Facultad de Comu-
nicación y Humanidades de 
la universidad europea de 
Madrid; Premi nacional de 
Comunicació per la Genera-
litat de Catalunya; Membre 
d’Honor de l’Acadèmia de 
la Publicitat; Creu sant Jordi 

2012 per la seva prestigiosa 
trajectòria en el sector de la 
publicitat; President d’Ho-
nor del Grup Bassat ogilvy 
españa; membre del Con-
sell d’Administració d’ogil-
vy Worldwide. Assessor de 
publicitat, comunicació i 
imatge de la presidència de 
la Generalitat de Catalunya 

(1987-1995); president d’ovi-
deo Bassat sport, creador i 
realitzador de la cerimònia 
d’inauguració i clausura de 
Barcelona 92; Medalla d’or 
Barcelona 92 amb reconeixe-
ment a l’èxit de les Cerimòni-
es olímpiques; votat al “mi-
llor publicitari del segle XX”. 
Autor de diversos llibres. 

xavier graset i ForastÉ
PerioDista

antoni bassas i onieva
PerioDista

Va néixer a Vila-seca l’any 
1963. Periodista i home 
de ràdio, llicenciat en CCi 
per la uAB. dirigeix i pre-
senta a Catalunya ràdio 
la tertúlia diària d’actua-
litat L’Oracle, Premi rAC 
al millor programa de 
ràdio 2009 i Premi Pro-
teus 2013. Va ser durant 
set anys corresponsal 

a Madrid de Catalunya 
ràdio, emissora on, a 
més, també ha estat 
sotsdirector d’El matí de 
Catalunya Ràdio, i on ha 
realitzat els programes 
El món s’acaba, Tot Gira 
i De 4 a 7. també ha col-
laborat amb Andreu Bu-
enafuente en el Sense 
Títol a tV3, ha presentat 

12 punts i Artèria 33 i 
també ha col·laborat a El 
Club, Els matins de TV3 i 
el 23.24 en premsa escri-
ta ha col·laborat amb El 
Pont de Fusta, Catalunya 
Sud, El Periódico, Metro, 
El Temps i a El Punt Avui. 
el seu últim llibre és Bon 
vent. Va ser membre de la 
Junta de l’ACPC.

Va néixer a Barcelona fa 
cinquanta-tres anys. de 
petit ja contestava que vo-
lia ser periodista. Als setze 
anys va guanyar un concurs 
radiofònic i va començar 
a col·laborar amb ràdio 
Joventut. Als vint anys, Jo-
aquim Maria Puyal el va in-
corporar a les seves trans-
missions dels partits del 

Barça on participà durant 
catorze temporades en més 
de vuit-centes transmissi-
ons. Als trenta-tres anys, es 
va fer càrrec de la direcció 
i presentació d’El matí de 
Catalunya Ràdio, programa 
amb el qual va batre tots 
els rècords d’audiència 
de la ràdio a Catalunya, a 
més de guanyar diversos 

premis. del 2009 al 2013 
ha estat corresponsal de 
tV3 als estats units. Actu-
alment treballa a l’Ara, diari 
del qual és fundador. tam-
bé ha creat, dirigit i presen-
tat programes de televisió, 
entre els quals, el dedicat al 
centenari del Barça Aquest 
any, Cent!, i ha creat perso-
natges de ficció.


