
    Premsa
Comarcal

dia de la

 AUDITORI DEL  
MOBILE WORLD CENTRE

Plaça Catalunya  
cantonada Portal de l’Àngel

Barcelona

1 de DESEMBRE
DIVENDRES

2017

Amb el suport de

Patrocini

Organització

Col·laboració

JORDI LUQUE SERRANO
INVESTIGADOR CIENTÍFIC

CRISTÓBAL COLÓN PALASÍ
PRESIDENT FUNDADOR DE LA COOPERATIVA LA FAGEDA

El Dr. Jordi Luque és inves-
tigador científic al grup 
de recerca en multimèdia 
i modelat d’usuaris de Te-
lefónica Research, dins de 
la unitat de Product Ino-
vation a Barcelona. Amb 
més de 50 publicacions, 
que inclouen revistes cien-
tífiques de prestigi, llibres 
i conferències internacio-
nals i nacionals, els seus 
interessos científics estan 
relacionats amb el camp 
del processament digital 

del senyal i l’anàlisi de sè-
ries temporals, l’aprenen-
tatge automàtic, les xarxes 
complexes i la lingüística 
quantitativa, tot al voltant 
de l’aplicació dels senyals 
biomètrics i l’estudi dels 
sistemes de comunicació 
humana. Actualment és 
investigador principal del 
projecte Europeu BISON, 
dedicat a l’adaptació ràpi-
da de les tecnologies de la 
parla en l’àmbit i processos 
relacionats amb els centres 

d’atenció telefònica o call 
center. El seu treball dins 
del grup de recerca de 
Telefónica està orientat a 
l’aplicació d’aquests conei-
xements en tasques com el 
reconeixement de la parla, 
l’autenticació d’usuaris, la 
relació entre la informa-
ció verbal i la no verbal 
o paralingüística, amb la 
computació afectiva i el 
reconeixement i inferència 
automàtica dels trets i per-
sonalitat del parlant.

Cristóbal Colón és fundador 
i president de LA FAGEDA. 
Va estudiar psicologia clíni-
ca a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona i un màs-
ter en direcció d’empreses 
per IESE.

LA FAGEDA és un projecte 
creat fa 35 anys, pioner a 
Europa integrant persones 
amb malalties mentals crò-
niques al món del treball.

A banda de ser conside-
rat un model d’integració 

també és líder en el seu 
segment de mercat. LA 
FAGEDA s’ha convertit en 
un cas d’èxit estudiat en 
universitats i empreses de 
tot el món.

Tot aquest projecte el va 
començar Cristóbal Colón. 
Ell ha viscut sempre en 
una cruïlla entre la boge-
ria, el sentit de la vida i les 
empreses.

Albert Einstein va deixar 
escrit que “els bojos també 

són les persones que realit-
zen una tasca com sempre 
l’han fet i esperen obtenir 
resultats diferents”.

Cristóbal Colón és un gran 
exemple d’algú que ha fet 
les coses sempre diferents 
i sempre ha obtingut resul-
tats diferents.

Ell ens explicarà, a través 
de la “història d’un projec-
te social, empresarial i ren-
dible” què tenen en comú 
l’emprenedoria i la bogeria.
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10.00 a 10.30 h
INSCRIPCIONS

10.35 a 10.45 h
OBERTURA de l’acte a càrrec de FRANCESC FÀBREGAS BONET, 
president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal

10.45 a 11.15 h    
FRANCESC CANOSA FARRAN. Periodista. 

Autor de l’obra HISTÒRIA DEL PERIODISME  DE CATALUNYA. 
Comprèn des del segle XIV fins a l’actualitat

11.15 a 11.45 h
JORDI LUQUE SERRANO. Investigador Científic. 
BIG DATA 

11.45 a 12.15 h    
CRISTÓBAL COLÓN PALASÍ.  
President fundador de la Cooperativa LA FAGEDA

12.15 h  
CLAUSURA DE L’ACTE, 
a càrrec de NÚRIA DE JOSÉ GOMAR secretària de 
la Junta de Govern del COL·LEGI DE PERIODISTES  
DE CATALUNYA

12.30 h 
‘BRUNCH’ al mateix recinte

FRANCESC CANOSA FARRAN
PERIODISTA

Francesc Canosa Farran es 
defineix com a explicador 
de coses. És periodista, 
guionista i escriptor. Lli-
cenciat en periodisme. 
Màster en Comunicació 
Social. Doctor en Comu-
nicació per la Facultat de 
Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull). 
Actualment és articulista 
i cronista del diari Ara. És 
col·laborador del Catalu-
nya migdia de Catalunya 

Ràdio; el Més 324 de Te-
levisió de Catalunya, el 
Punt Avui TV i La Xarxa. 
També és professor de co-
municació a la Facultat de 
Comunicació Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull).

Canosa treballa en el món 
de la comunicació des del 
1995. Ha fet de periodista 
a La Mañana, Avui, El Pe-
riódico, El País i El Singu-
lar Digital. Com a reporter 

i guionista a TV3, Canal 
Satélite Digital, Canal 9, 
Tele 5 i Antena 3. La me-
mòria sobre Catalunya ha 
centrat els seus treballs 
professionals, tant audi-
ovisuals com escrits. Ha 
publicat una quinzena de 
llibres. I ha dirigit Histò-
ria del periodisme de Ca-
talunya, tres volums que 
comprenen el periodisme 
català des del segle XIV 
al XXI. 

Un dia per reivindicar-se, per 
deixar constància que exis-
teix, i que forma part d’aquest 
país. D’aquest, el nostre país, 
que estem redefinint ara entre 
tots. I la premsa comarcal i lo-
cal, la premsa del territori, és 
el testimoni quotidià d’aques-
ta realitat canviant i de la força 
de la seva gent.

Diu Francesc Canosa, en una 
entrevista a l’Ara, i a propòsit 
de l’obra que ha dirigit i de la 
qual avui ens parlarà, Histò-
ria del periodisme de Cata-
lunya, “el periodisme català 
mostra, també, just aquesta 
necessitat constant del país 
d’explicar-se a si mateix”. I 
la premsa comarcal i local 
forma part d’aquest periodis-
me, d’aquest model i d’aquest 
país.

Però les mil cares de la reali-
tat evolucionen, canvien, es 
transformen i s’ha de saber 
preveure, analitzar i utilitzar 
per al futur que es perfila. El 
món de les dades s’ha sofisti-
cat. El cúmul d’informació que 
ens volta, que emana de nosal-
tres mateixos, l’hem de saber 
explicar i aplicar a les nostres 
necessitats i interessos. En Jor-
di Luque, investigador científic, 
ho coneix bé. Ell ens obrirà una 
finestra per entendre millor 
allò en què tothom s’ha posat 
d’acord per anomenar el ‘Big 
Data’. Del local al global.

Cristóbal Colón, fundador i 
president de la cooperativa 
La Fageda, des de la Garrotxa, 
aporta just l’enteniment i la 
sensatesa. Sense voler-se’n 
moure.

Des de La Fageda, porta més 
de 30 anys fent bons produc-
tes amb un equip de persones, 
de diferents capacitats. Ell i el 
seu projecte, plenament con-
solidat, és la mostra que es 
poden fer grans coses des de 
llocs ben petits i redefinir les 
relacions del món, del món 
laboral i de persones que, fins 
que ell no ho ha demostrat, 
vivien el marge de la societat.
Tots, periodistes, investiga-
dors, empresaris, persones 
en definitiva, avui som i fem de
testimonis de la realitat de 
cada dia, des de la nostra 
parcel·la.

Però permeti’m parodiar aquell 
que diu: PERÒ LA PREMSA CO-
MARCAL I LOCAL MÉS!
Benvinguts al nostre Dia de la 
Premsa Comarcal!

EL DIA DE LA PREMSA COMARCAL

francesc fàbregas bonet
President de l’Associació Catalana 
de la Premsa Comarcal

p r e s e n ta c i ó


