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El Punt Avui estrena la
sisena desconnexió
d’informació local

Cobreix l’Anoia, el Bages,
el Berguedà, el Moianès,
Osona i el Solsonès

L’objectiu del diari és
desplegar unes trenta
edicions a Catalunya
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Engega la nova edició
de la Catalunya Central
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Reforcen el
potencial científic
de Manresa
PINYA · El projecte 3Ct uneix les

tres universitats amb el Centre
Tecnològic i l’associació Gest!
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Felip VI és ‘persona
non grata’ a Torelló
El ple municipal aprova una moció,
tot i que amb majoria d’abstencions
Agricultura
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La pluja salva el cereal
a la Catalunya Central
Tot i les precipitacions, la sequera podria
afectar fins al 50% del conreu plantat

INICIATIVA · Pretén fer lluir les

possibilitats i el talent que hi ha
a la ciutat i plantejar nous reptes

Medi Ambient
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Condemna per danys
ecològics a Torelló
Societat
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Els joves tarden cada
cop més a emancipar-se
Memòria
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La primera manifestació
legal, a la memòria

Els promotors de la iniciativa, ahir dins un laboratori del CTM ■ JORDI PREÑANOSA
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Catalunya Central

Exhibit el
potencial
científic de
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Centre Tecnològic
fan pinya per
donar valor al
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La Catalunya Central,
al focus d’El Punt Avui
EN MARXA El diari engega avui la seva sisena edició a Catalunya, amb planes dedicades a la informació del Berguedà,
Osona, el Bages, el Solsonès, l’Anoia i el Moianès APOSTA L’objectiu és culminar el desplegament amb unes 30 edicions
D. Brugué
MANRESA

El Punt Avui engega avui
una de les seves principals
apostes estratègiques per
culminar el desplegament
del diari nacional per edicions. Ho fa posant en

marxa la que és la seva sisena edició específica: la
de la Catalunya Central,
que arriba després de les
que ja funcionen a les comarques gironines, el
Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre, Lleida, el
Maresme i les comarques

barcelonines. Ho fa continuant amb la seva tradició
de mantenir la mirada posada en el país des del territori, amb un equip de periodistes formats a la casa
i amb àmplia experiència
en periodisme de proximitat i la implicació de col·la-

boradors territorials [vegeu les peces]. A banda, un
equip comercial oferirà a
les institucions i empreses
de la Catalunya Central la
possibilitat de fer-se més visibles a través de les planes
del diari, ja sigui únicament
a l’edició o també amb la

possibilitat d’anunciar-se a
la resta de Catalunya a través d’altres edicions o productes del diari.
L’edició de la Catalunya
Central tindrà quatre planes d’informació del Berguedà, Osona, el Bages, el
Solsonès, l’Anoia i el Moia-

nès i una plana dels serveis
territorialitzats, que el lector trobarà dins de la secció d’Apunts. Aquesta, però, no és l’única informació local que es podrà trobar cada dia. Darrere de
les planes de la secció d’informació Nacional hi ha
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L’APUNT

Presumir
David Brugué

És de caràcter molt català, això de mirar-se què fan
en altres llocs i valorar-ho. Fins al punt que, a vegades, ens produeix fins i tot certa enveja. Aquesta modèstia catalana, però, sovint fa que coses que es fan
aquí i que podrien ser l’enveja de molts altres a fora
ens passin desapercebudes. Tampoc es tracta de presumir ni de penjar-se medalles que no toquen, però a

A les planes de la Catalunya Central també s’hi
trobarà, cada divendres, la
secció Sortim, dues planes
amb una selecció de les fires, festes i activitats de
cultura popular i tradicional més destacades que es
faran durant el cap de setmana al territori, com
també una referència a altres activitats que es puguin fer als Països Catalans. Cada dilluns hi haurà
un reportatge sobre un
edifici singular d’alguna
de les sis comarques i els
169 els alcaldes de l’àmbit
d’influència de l’edició
també aniran passant per
les planes del diari per conversar sobre els seus municipis i els problemes que
afecten el món local. Cada
dia, els lectors també trobaran el diari l’Esportiu,
amb informació dedicada
al món de l’esport. Els diumenges és el dia dels suplements, que s’alternen
als caps de setmana. Un
—————————————————————————————————

Cada dia hi ha
dues portades,
una per a nacional
i una per a local
—————————————————————————————————

A dalt, una vista
típica de Manresa.
A sota, la Patum
de Berga ■ ARXIU

dues planes amb els temes
més destacats que es publiquen a les altres cinc
edicions. Un dels trets diferencials d’El Punt Avui
és que té dues portades.
Una és per als temes d’interès general, amb informacions que es publiquen
a les seccions de Nacional,
Europa-Món o Cultura-Espectacles i que abasten notícies de l’àmbit polític,
econòmic, educatiu o turístic, entre molts altres
aspectes. L’altra és la reservada per a l’edició en
qüestió i es dedica als temes d’informació local.
Aquest criteri respon a la
voluntat d’oferir al lector
un producte arrelat al territori, nacionalment compromès i amb una visió
pròpia. Quina de les dues
portades es pot trobar al
davant o a la contraportada es decidirà cada dia en
funció dels temes.

diumenge es lliura la revista Presència –amb reportatges en profunditat–; un altre el suplement BarçaKids –dirigit
als més petits–; i els altres
són productes especialitzats: l’Econòmic –dedicat
al món empresarial– i el
Cultura –amb tot allò que
fa referència a la dinàmica
cultural: música, literatura, art o teatre.
Un diari en edicions
L’obertura de l’edició de la
Catalunya Central s’emmarca dins l’aposta d’El
Punt Avui de fer un diari
nacional per edicions com
a projecte de creixement i
futur. Fruit de la unió de
dues capçaleres històriques en la premsa catalana, com són El Punt i
l’Avui, l’objectiu de l’empresa editora, Hermes Comunicacions, és anar
avançant cap a un producte que combini amb rigor
la informació local i la general, i que hauria de culminar amb l’obertura de
prop d’una trentena d’edicions diferenciades a tot
Catalunya en el futur. ■

Catalunya hi ha molt de talent i se n’ha d’estar orgullós. Per això, iniciatives com la que ahir van presentar les universitats i el Centre Tecnològic per exhibir
el potencial de Manresa haurien de ser molt més habituals a casa nostra. Un exemple: en la darrera edició
del Congrés de Mòbils de Barcelona moltes de les
aplicacions premiades van ser de casa nostra.

infoanoia.cat
Compromís informatiu amb l’Anoia
El diari digital infoanoia.cat va
néixer el novembre del 2012
amb l’objectiu de crear un nou
espai de comunicació de proximitat que, des de la pluralitat,
explotés totes les potencialitats
i els llenguatges de la comunicació digital. La incorporació de vídeos i infografies per enriquir i
fer més comprensible la informació de l’Anoia ha estat un dels
valors diferencials del diari.
Amb actualització permanent, el diari està dividit en seccions temàtiques –societat, política, economia, cultura, esports...–, incorpora blocs d’opinió i també ofereix la informació classificada en cadascun dels

33 municipis de la comarca.
Infoanoia.cat té més de
30.000 usuaris únics mensuals; una audiència certificada per OJD Interactiva. A les
xarxes socials, el diari anoienc
té més de 8.000 seguidors a Facebook i 4.000 a Twitter.

Recentment, infoanoia.cat
ha incorporat un nou servei de
WhatsApp en el qual els lectors
que s’hi subscriuen reben informacions de servei i alertes d’última hora. El mateix canal és bidireccional per tal que els usuaris que així ho desitgin puguin
enviar fotografies i vídeos
d’interès informatiu. L’objectiu
és afegir un nou mecanisme
d’interacció amb els lectors.
L’empresa editora és La meva
tele SL, dedicada a la producció
audiovisual. En l’edició del diari
i l’audiovisual, l’empresa ha sumat en els darrers anys la prestació d’altres serveis en l’àmbit
de la comunicació.

TLB Grup
Més de 30 anys de comunicació al Bages
TLB Grup Comunicació gestiona i explota diversos mitjans de
comunicació a Manresa i a la seva àrea d’influència. Amb una
trajectòria de més de 30 anys,
els seus orígens se situen en les
emissions de Ràdio Llamborda,
Ràdio Ciutat i Ràdio i Televisió
de Manresa. Durant un llarg període de temps també va ser el
repetidor a la Catalunya Central
de les emissions de Flash Ciutat
i, posteriorment, Flaix FM.
És a partir del 2003 que el
grup creix amb l’adjudicació
d’un dels quatre canals de TDT
de la Catalunya Central, TLB, i
amb la creació de dues marques
de ràdio pròpies: Styl FM

(103.3 FM) i Styl Clàssics (95.2
FM). Dos anys més tard, el grup
s’endinsa en la premsa escrita
amb el magazín E-vist i amb diverses capçaleres del diari Més
(Més Manresa, Més Terrassa i
Més Sant Cugat, entre d’altres). També fa néixer El Setmanari, que actualment es publica en format web (www.elsetmanari.cat) amb la voluntat

de mantenir la vessant d’informació diària de proximitat i
d’oferir una àmplia visió del
territori, que abraça l’esport, la
cultura, l’economia i el seguiment continuat de la política
local i comarcal.
El 2016 es presenta com un
any de nous horitzons per a
TLB Grup. S’obre la nova col·laboració amb El Punt Avui amb
la cobertura diària de les comarques del Bages i del Moianès. S’incorpora Capital Ràdio, emissora de referència de rigorosa informació econòmica. I
té en projecte nous plans en
l’àmbit de la comunicació que
han de veure la llum enguany.

Bífidus Produccions
Periodisme de proximitat al Berguedà
Bífidus Produccions és el grup
de comunicació de referència
al Berguedà. Nascuda l’any
2006, es manté activa en diversos àmbits de la comunicació
local i empresarial.
Un dels projectes més importants del grup és el portal web
d’informació local AquíBerguedà.cat. Segons les últimes
dades d’audiència, el portal és
el més ben situat de la comarca
en el rànquing de mitjans, amb
191.905 usuaris únics anuals.
A més, Bífidus apadrina des del
mes de setembre passat el mitjà EntreRivals.cat, que en pocs
mesos de vida s’ha convertit en

la referència esportiva de berguedans i berguedanes.
En premsa escrita, Bífidus
publica mensualment la revista Aquí Berguedà, que resumeix els continguts d’àmbit local més rellevants de les darreres setmanes en una publicació gratuïta i disponible als comerços del Berguedà.
En ràdio, el grup elabora la
programació i la publicitat de

Ràdio Berga en un model comunicatiu basat en el periodisme de proximitat i l’entreteniment de qualitat.
A més, una divisió específica
de l’empresa s’ocupa de la gestió integral de la comunicació
de diverses institucions locals.
Lluny de la comunicació local, Bífidus participa en coproduccions televisives com ara
Fires i mercats i Animals i animalons, a IB3.
En el món de la telefonia mòbils, Bífidus també desenvolupa aplicacions per a dispositius
iOS i Android, adaptades a les
necessitats del client.

