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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 36a 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 de Riudoms, 
Josep M. Cruset Domènech

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

11.00 h a 11.25 h.
Pausa cafè 

11a 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: 
Òscar  
Cabana Farjas
Director de La Comarca 
d’Olot  

11.30 h a 12.00 h. 
Presentació del treball 
guanyador del 9è Premi 
de Recerca Universitària 
Premsa Comarcal,  “L’ús 
de les xarxes socials als 
Diaris de l’ACPC:  
Fórmules per  
aconseguir impacte i 
ingressos”, 
patrocinat per Caixabank
Ponent:
Dr. Joan Francesc  
Fondevila i Gascón 
de l’Escola Universitària 
Mediterrani (Universitat 
de Girona), director  
 

12.00 h a 12.30 h. 
Ponència: 
“Periodisme  
d’investigació  
en l’àmbit local”
Ponent: 
Rafa Marrasé Brull,  
periodista 

12.30 h a 13.00 h. 
Ponència: 
“La premsa local  
i la solidaritat”
Ponent: 
Aurora Masip i Treig,  
directora de Comunica-
ció i Donació del Banc de 
Sang

Programa 26 de maig del 2018

13.00 h. a 13.45 h.
Ponència: 
“Les xarxes socials  
com a distribuïdor  
de continguts dels 
mitjans”
Ponent: 
Enric Sierra Díaz,  
subdirector de  
Lavanguardia.com  
i adjunt  
al director  
de La Vanguardia

13.45 h a 14.15 h.
Ponència: 
“Això és el futur:  
explicar la immensa 
minoria” 
Ponent: 
Francesc Canosa i 
Farran,  
periodista, guionista i 
escriptor  

14.15 h. 
En el mateix recinte
Dinar de cloenda 
de l’11a Convenció i 
la 36a Assemblea de l’As-
sociació Catalana de la 
Premsa Comarcal i Local 

LLIURAMENT
7a Edició Premis Premsa 
Comarcal, 
patrocinat per Endesa

NOTA: Hi ha un progra-
ma complementari i gra-
tuït per a acompanyants 
durant el matí

Periodista nascut a Arenys de Mar. En l’actualitat 
és adjunt al director de La Vanguardia i subdi-
rector de www.lavanguardia.com. Ha treballat 
per a nombrosos mitjans escrits i audiovisuals, 
entre d’altres El Punt, El Correo Catalán, Cadena 
13, Agencia EFE, TVE, diari Avui... L’any 2000 va 
ser membre de l’equip fundador del primer dia-
ri gratuït d’Espanya (20 Minutos) com a director 
adjunt i responsable de l’edició de Barcelona. 
Va presidí l’Asociación Española de Prensa 
Gratuita. Formà part de la Junta del Col.legi de 
Periodistes de Catalunya durant dos mandats i 
hi ha presidit la Comisión de Nuevos Medios.

És periodista i escriptor. Llicenciat en Periodisme. 
Màster en Comunicació Social. Doctor en Comuni-
cació per la Facultat de Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull). Actualment està al cap-
davant d’un nou projecte mediàtic: La Mira, una 
revista digital. És articulista i cronista del diari Ara i 
Nació Digital.  És col.laborador del Catalunya Mig-
dia de Catalunya Ràdio; el Més 324 de Televisió de 
Catalunya, i La Xarxa. També és professor associat 
de periodisme.
Ha fet de periodista a La Mañana, Avui, El Periódico, 
El País i El Singular Digital. Com a reporter i gui-
onista a TV3, Canal Satélite Digital, Canal 9, Tele 
5 i Antena 3. Ha publicat una quinzena de llibres. 
També ha dirigit l’obra Història del periodisme de 
Catalunya (tres volums). 

ENRIC SIERRA DIAz
subdirector de Lavanguardia.com  
i adjunt al director de La Vanguardia

FRANCESC CANOSA I FARRAN
periodista, guionista i escriptor

Ponents

RAFA MARRASÉ BRULL
periodista 

AURORA MASIP TREIG
directora de Comunicació  
i Donació del Banc de Sang

Nascut el 8 de juliol de 1974. Llicenciat en His-
tòria per la Universitat Rovira i Virgili, fa les 
primeres passes en el món del periodisme a la 
delegació de Tarragona del diari El Punt, primer 
com a col.laborador i després formant part de 
la seva plantilla a la secció d’esports. Va ser un 
dels integrants del primer equip de periodistes 
del primer diari esportiu en català, El 9 Esportiu, 
on va cobrir l’actualitat del món del bàsquet. 
Més endavant treballa cobrint la informació 
local en mitjans de la ciutat de Tarragona com 
el Diari Més, Diari de Tarragona i revista Viu a 
fons. L’estiu del 2016 crea el web Porta Enrere, 
especialitzat en periodisme d’investigació. La 
feina a Porta Enrere li permet aconseguir el Pre-
mi Ramon Barnils de periodisme d’investigació 
del 2017. 

Directora de Comunicació i Donació del Banc de 
Sang i Teixits els últims cinc anys. Ha estat direc-
tora general de Comunicació del Govern de 2007 
a 2010 i coordinadora del Màster en Periodisme 
BCNY durant sis anys, del 2000 al 2007. Llicenciada 
en Periodisme per la UPF i especialitzada en pe-
riodisme audiovisual. Va començar treballant amb 
Josep Cuní a COM Ràdio i després també a Ona 
Catalana com a guionista i coordinadora dels con-
tinguts econòmics dels diferents programes mati-
nals que hi va presentar. També va ser editora del 
programa de TV3 L’aventura quotidiana, amb Josep 
Cuní i Glòria Serra de conductors, i va presentar els 
continguts econòmics dels Matins amb Josep Cuní 
a TV3 de 2003 a 2007. És de Flix i tota la inspiració 
professional prové de les col·laboracions fetes a 
Ràdio Flix i a La Veu de Flix.


