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Malgrat la crisi econòmica
i les xifres, les publica-
cions de proximitats són
les que millor resisteixen,
segons la Radiografia de la
Premsa Comarcal 2014,
un estudi que detalla el pes
del sector en el mapa co-
municatiu de Catalunya i
que es va presentar ahir en
el transcurs del Dia de la
Premsa Comarcal, una
jornada que va servir per-
què la “premsa de quilò-
metre zero” es reivindi-
qués. El treball, encarre-
gat per l’Associació Cata-

lana de la Premsa Comar-
cal (ACPC), posa en èmfa-
si els valors diferenciadors
d’aquestes revistes i set-
manaris d’àmbit local i co-
marcal. El sociòleg i con-
sultor Enric Yarza va des-
tacar, en la presentació de

l’estudi, que el futur de la
premsa comarcal “és espe-
rançador”. Així, els ingres-
sos publicitaris estimats,
segons aquest treball, pu-
jaran el 2014 entre un 1 i
un 2%, però la difusió
d’exemplars caurà entre el
2 i el 3%. En concret, la
premsa comarcal ha per-
dut 3.194 exemplars, un
2,7%. I sobre els ingressos
d’explotació, hi ha hagut
una reducció del 14,8%
entre el 2013 i el 2011. Per
Yarza, els valors en positiu
que són “bandera” de la
premsa de proximitat
contribuiran a la seva su-
pervivència: “La cobertu-

ra del territori, la fidelitat
a la capçalera i la complici-
tat amb el lector.”. Enric
Yarza creu que, a més,
s’està fent un gran desen-
volupament en l’entorn di-

gital en diversos formats,
amb presència a les xar-
xes socials i avaluant dife-
rents experiències de pa-
gament per continguts en
les seves edicions digitals.
Va remarcar que una de
les claus de futur dels prò-
xims dos anys de la prem-
sa és apostar per la conver-
gència de redaccions de
paper i digital. En aquest
sentit, el paper demostra
més resistència de la que
es pronosticava al principi
i, segons l’estudi, conti-
nuarà sent la principal
font de negoci, tot i que en
un entorn “bastant més
competitiu”.■

G. Busquets
BARCELONA

Futur esperançador
La premsa comarcal estima tancar l’any amb una difusió menor
però amb un lleuger creixement de la inversió publicitària
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Principals dades de la radiografia de la premsa comarcal
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La xifra

40
per cent de les subscrip-
cions són en publicacions co-
marcals, segons la radiografia
de l’ACPC.

Un 72% de les
publicacions de
proximitat tenen
pàgina web i el
28% no, segons
dades del 2012

El director de Temporada
Alta, Salvador Sunyer, ha
anunciat que la company-
ia anglesa Propeller s’ins-
tal·larà a Girona per oferir
al públic cinc tragèdies
històriques de Shakespea-
re, conegudes com La
Guerra de les Dues Roses,
que engloben els vuit títols
originals. Serà el 2016.
L’anunci el va fer en el pro-
grama El matí de Catalu-
nya Ràdio. Els Propeller
són un grup que, casual-
ment, va recuperar les for-
mes teatrals del drama-
turg, incorporant en el re-
partiment homes també
per als papers femenins.

Sunyer ha expressat
que la companyia, que
guarda una relació molt
especial amb el festival des
de fa anys, s’instal·larà a
Girona i presentaran totes
les tragèdies històriques,
“que és una cosa que no
s’ha fet mai i que és una de
les coses que fa il·lusió.”

Sunyer ha confirmat el
bon moment que està vi-
vint el teatre català: “Com
que no hem pogut copiar el
teatre francès, s’ha creat
una forma de cultura en
què l’important són dues
coses només: uns senyors,
que són els artistes, i els al-
tres, que són el públic.” ■

Cinc obres de
Propeller en
el Temporada
Alta del 2016
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L’actriu Rosa Novell rebrà
el reconeixement per la se-
va trajectòria en la gala dels
premis Butaca, un guardó
que recollirà el 24 de no-
vembre al Principal de Bar-
celona. Amb el premi es vol
reconèixer la seva carrera,
que va començar el 1974.
El 1997 va debutar com a
directora. Actualment, Ro-
sa Novell ha protagonitzat
un emotiu retorn als esce-
naris després d’una greu
malaltia que l’ha deixada
pràcticament cega. Novell
ha estat aplaudida pel seu
paper a L’última trobada,
que es pot veure al Romea
fins al dia 23. ■

Rosa Novell
rebrà el
Butaca
honorífic
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L’escriptor Lluís Miret és
el guanyador del XXVI
Premi de Novel·la Ciutat
d’Alzira amb L’ombra del
mal i rebrà 16.000 euros.
L’obra està ambientada
en la València del segle

XVII, en el context de l’ex-
pulsió dels moriscos, i
narra tres històries en
aparença independents
però que mentre avança
l’acció van mostrant al
lector uns lligams tan
subtils com poderosos.

En el tradicional sopar
de lliurament dels premis
Ciutat d’Alzira també es
van conèixer el guanya-
dors del XX Premi Euro-
peu de Divulgació Científi-
ca Estudi Genera, que ha

sigut Antonio Rial amb Re-
pensar el cervell; el del XVI
Premi d’Assaig Mancomu-
nitat de la Ribera Alta, que
ha sigut Ricardo Almenar
amb El bosc protector, i el
del IX Premi de Poesia Ibn
Jafadja, que ha sigut Ro-
bert Cortell amb Hores in-
grates. Joan Yago, amb
l’obra Un lloc comú, va ser
guardonat en la modalitat
de teatre, i Isabel-Clara Si-
mó, en narrativa juvenil
per l’obra Tzoé. ■

Els Alzira premien un ‘thriller’ de Miret

T.Rodríguez
VALÈNCIA

‘L’ombra del mal’
està ambientada en
la València del segle
XVII

Els guanyadors dels premis Ciutat d’Alzira 2014 van
recollir el premi durant el sopar literari d’anit ■ BROMERA


