Col·laboracions

NOTÍCIES

D'ACTUALITAT

Inauguració dels nous locals de l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal
El divendres 5 de juliol, a les 18 hores,
i amb tota puntualitat, es van inaugurar les noves oficines de l’ACPC, situades al carrer de l'Hospital 110-112
de Barcelona, per part del conseller
de Cultura Jordi Vilajoana, el qual va
descobrir una placa al·lusiva a l’acte,
davant la presència de nombrosos
membres de premsa local i comarcal,
autoritats i altres representants de la
societat civil catalana
L’acte va comptar, entre d’altres,
amb la presència del regidor de l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall,
el secretari general de Presidència,
Carles Duarte, que varen fer sengles
parlaments, així com el síndic de greuges, Anton Canyelles, el diputat del
PSC, Josep M. Carbonell, el director
general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, i escriptor Vicenç
Villatoro, Arcadi Calzada, president de
la Fundació Caixa de Girona, entitat
que va patrocinar un concert al Palau
de la Música, amb l’Orquestra Filharmònica de Catalunya, dirigida pel músic Carles Coll, que va celebrar-se el
mateix dia a les nou del vespre.
Amb motiu d’aquest acte, es van poder veure obres exposades del destacat pintor olotí Xavier Carbonell, que
cada vegada té més presència en escenaris nacionals i internacionals, fentse palès per les pintures que té al Museu Olímpic de Lausana, al Parlament
Europeu d’Estrasburg, a la seu de la
Unesco a Paris, o al Palau de la Sarsuela , per citar alguns llocs.
Antoni Garrido, president de l’ACPC,
va tenir paraules d’agraïment per a
les institucions que al llarg dels 20 i
escaig anys d’existència de l’ACPC
l’han ajudada fins arribar a la seva situació actual, així com, també, va reconèixer la tasca feta per els antics presidents de l’Associació i la pròpia premsa local i comarcal.
L’ACPC té, en l’actualitat, més de
130 associats, entre els quals la revista LLUMIGUIA, que van des de diaris fins a
revistes de periodicitat trimestral, aglutinant, així, la pràctica totalitat de la
premsa local i comarcal existent a
Catalunya, que, segons els estudis
d’audiència més recents, la situen en
un posició preeminent , amb 8 lectors
de cada 10 que ho son de premsa.
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El conseller de cultura, Jordi Vilajoana, va inaugurar els nous locals de l'ACPC a
Barcelona
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