
 
Nota de Premsa 

 

Josep Roca i Ramon Besa,  
ponents el Dia de la Premsa Comarcal  

el 18 de novembre 
 

Les ponències del sommelier Josep Roca, el periodista Ramon Besa i la presentació 

de l’estudi “El model de la Premsa Comarcal”, activitats destacades 

 
El proper divendres 18 de novembre se celebrarà la tercera edició del Dia de la Premsa 
Comarcal. La jornada tindrà lloc a l’Auditori del Mobile World Centre de Plaça Catalunya, 
cantonada Portal de l’Àngel, de Barcelona, entre les 10 i les 12 del migdia. Durant la 
jornada es comptarà amb les ponències de  Josep Roca, sommelier al Celler de Can Roca; 
Ramon Besa, redactor en cap d’esports d’El País; i es presentarà l’estudi  “El model de la 
Premsa Comarcal”, a càrrec d’Enric Yarza, de l’empresa consultora Media Hotline, 
especialitzada en el sector dels mitjans de comunicació. 

 
Les inscripcions de la jornada seran de 9.30h a 9.55h. A les 10.00h Josep Roca, sommelier 
al Celler de Can Roca, oferirà la ponència “Històries d’un giravolt”. Roca es va formar a 
l’Escola d’Hostaleria de Girona tot i que es defineix com a mestre vocacional i autodidacte. 
Dedica el seu temps lliure a la divulgació i la formació en el món del vi i la gestió d’equips. 
Pronuncia conferències arreu del món, cursos a les universitats i escriu una columna de 
vins a La Vanguardia. Ha obtingut, entre d’altres, el Premi de l’Acadèmia internacional de 
Gastronomia al millor Sommelier els anys 2005 i 2011;  el Premi Nacional de Gastronomia 
al Millor Mâitre de Sala l’any 2004 i al Millor Sommelier l’any 2010. 
 
A les 10.30h prendrà el relleu el sociòleg Enric Yarza president de l’empresa Media Hotline 
que presentarà l’estudi “El model de la Premsa Comarcal”; en aquest treball es posarà en 
valor el model de la premsa comarcal, a la vegada que es presentaran una sèrie de 
reflexions de cap a on es dirigeix la premsa comarcal. 
 
A les 11.00h el periodista Ramon Besa oferirà la ponència “30 anys de periodisme: d’El 9 
Nou a El País, i després?”. Besa és llicenciat en periodisme i va començar la seva 
trajectòria a El 9 Nou, ha estat corresponsal d’Europa Press, Mundo Diario  i també va 
treballar al diari Avui.  El 1986 va començar a treballar a El País, on avui exerceix de 
redactor  en cap d'esports a Catalunya. És professor de periodisme de la Universitat 
Blanquerna, col·labora a la Cadena Ser i Catalunya Ràdio; i ha rebut premis com el Vázquez 
Montalbán, Ciutat de Barcelona i Quim Regàs. Té la medalla de bronze al mèrit esportiu. 
 

El Dia de la Premsa Comarcal finalitzarà a les 11.30h amb el parlament de clausura de 
Miquel Gamisans, Secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya; tot seguit (11.45h) se servirà un brunch. 
 



 
El Dia de la Premsa Comarcal, que compta amb el patrocini de Gas Natural Fenosa, la 
col·laboració d’Abertis i Movistar, i el suport de la Generalitat de Catalunya, va ser 
instaurat l’any 2014 per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) amb la intenció 
de reivindicar un model de comunicació que genera 850 llocs de treball a tot el país,  
compta amb més de 160 capçaleres de paper i digitals, i que aposta per continuar creixent 
mantenint el seu compromís amb la informació de proximitat.  En cadascuna de les 
edicions anteriors la jornada va aplegar més d’un centenar de professionals del món de la 
comunicació ja siguin mitjans, agències de publicitat, administracions, empreses o gabinets 
de comunicació;  i va comptar amb les intervencions de reconeguts ponents com Jaume 
Roures, Antoni Bassas, Lluís Bassat o Jordi de Miquel. 

 

Per a més informació podeu contactar amb: 

Josep Pérez 
Tel. 630 525 018 
jopergon@terra.com 

comunicacio@premsacomarcal.cat 

www.premsacomarcal.cat 
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