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a Fons El nou DIARI DE SANT CUGAT
#TEXT:

Jordi Garrell

#TEXT:

Susana Díaz

#FOTOGRAFIES:

Lluís Llebot

EL DIARI DE SANT CUGAT AFRONTA EN EL SEU 15è ANIVERSARI
UNA NOVA ETAPA, MARCADA PER LA SEVA MADURESA I PER
LA VOLUNTAT DE FER-SE MOLT MÉS “ENTRE TOTS”. LA
SEVA TASCA INFORMATIVA ES VOL MILLORAR AMB
L’APORTACIÓ DE LA CIUTADANIA, DE LES ENTITATS I DE
TOTS ELS AGENTS DEL MUNICIPI.

RENOVACIÓ DE

CARÀCTER

E
Collage amb el conjunt de planes del prototip del
nou DIARI DE SANT CUGAT, un número 0 que no s’ha
distribuït mai. Ha estat d’ús intern per al DIARI.
#L’EIXIDA

l Diari obre les seves pàgines a la participació i a una
nova manera de veure les
notícies, complementant les
informacions amb les visions dels mateixos periodistes i dels protagonistes de
les notícies, afegint al reflex
objectiu de la realitat la realitat subjectiva dels
seus actors. Han estat vuit mesos d’una activitat molt intensa, durant els quals una comissió formada per personal de tots els departaments del Diari ha fet reunions setmanals, per
aportar idees i opinions, en les quals s’ha comptat amb els punts de vista del Consell Editorial
del Diari, format per destacats i diversos membres de la societat santcugatenca. Vuit mesos
de feina durant els quals s’han treballat les propostes suggerides per l’estudi de disseny gràfic
L’Eixida, que ha dirigit el projecte de renovació del Diari. El dissenyador local Xavier Grau,
director de L’Eixida, té una àmplia experiència
en el redisseny dins del món editorial, fruit de
la seva estada a l’estudi barceloní Cases i Associats, on va col·laborar en els redissenys de diaris com Diario do Noroeste (Brasil), Irish Independent (Irlanda) o Gazeta Wiborzca (Polònia),
entre altres. La decisió més complexa a què
s’ha enfrontat el Diari ha estat l’elecció de la
nova capçalera, en la qual ha participat tot el
conjunt de Premsa Local Grup de Comunicació, una cinquantena de persones. Finalment, el pes de la decisió ha recaigut, després
d’escoltar totes les veus, en el director de la
publicació, Josep Maria Vallès, el dissenyador, Xavier Grau, i l’editor del Diari de Sant
Cugat, Ramon Grau.

El DIARI s’omple de contingut
La nova etapa que comença avui el DIARI estarà marcada molt més per la potenciació del
seu caràcter de setmanari; vol ser capaç d’oferir al lector tot allò de significatiu que s’esdevingui a la ciutat, i per fer-ho ha de poder
aportar un veritable repàs de la setmana
santcugatenca, de la seva actualitat, cada
dia més frenètica. És justament per això que
el DIARI canvia la manera d’enfocar els seus
continguts i les seves notícies, per oferir al
lector, a més de la informació en si, la possibilitat de conèixer-la des de punts de vista diferents, d’una manera molt més personal i amb
molta més profunditat, gràcies a la inclusió complementària de gèneres com la crònica, el minireportatge, els elements addicionals imprescindibles i les claus per entendre
més bé, de més a la vora, i també d’una manera més àmplia, la realitat diversa del nostre
municipi; no es limitarà al fet noticiable, sinó
que també inclourà les diferents interpretacions que tinguin els agents relacionats amb
els esdeveniments.

Un DIARI ple de colors
Un DIARI ple de colors, perquè aquest afegit de
profunditat en les notícies estarà acompanyat,
també, per un nou tractament gràfic. A partir
d’ara, tot el DIARI serà en color i una impressió
garantida per una trama estocàstica. Però és
que, a més, el color servirà, més que mai, per
informar: la fotografia guanya protagonisme,
com un element més de la informació, molt
més creativa, per permetre que el fotògraf no
es limiti al testimoni i pugui dir-hi una mica
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més la seva. També tindrà una secció fixa, que
és la imatge de la setmana. No serà, per força,
la imatge més important, sinó una foto curiosa, un detall que tingui certa gràcia, encara que
es tracti d’una notícia menor.

Les seccions
El redisseny formal i de continguts del Diari
ha afectat totes les seves seccions. La inclusió
de punts de vista variats i una càrrega gràfica
molt més forta han modificat diferents aspectes que ara repassarem. Per exemple, el Diari
tindrà més opinió que mai, en el sentit que s’afegeix opinió en cada secció, en totes, mentre que
fins ara es limitava a la secció del mateix nom,
i que no només es manté, sinó que creix per
establir-se en una doble pàgina –molt reforçada, per tant– amb dues columnes fixes i dues de
rotatives, que ompliran col·laboradors relacionats amb els esdeveniments d’actualitat, col·
laboradors que seran personatges de la vida
pública, cultural, etc. S’ha posat un nom nou
a altres seccions, com la nova El Poble (abans
Societat), que es complementarà i es diferenciarà d’una secció que manté el seu nom, La
Ciutat, en el sentit que la primera farà referència a les persones, les entitats, les societats i els
agents, en general, mentre que la segona tractarà els temes més oficials, els més institucionals, com, per exemple, l’urbanisme, els partits
polítics o l’Ajuntament. El Diari inclourà, també, a partir d’ara, una secció més atrevida, que
lloarà o penalitzarà alguna de les coses que s’esdevinguin a Sant Cugat, a mode de semàfor o
de cara o creu. És una secció arriscada, que no
sempre agradarà a qui topi amb el color vermell o amb la creu de la moneda, però que, d’alguna manera, correspon a un Diari consolidat,
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conegut per tothom i que vol tenir opinió pròpia i criteri davant de la realitat local. L’esport
també es veurà reforçat, amb totes les classificacions de l’esport de Sant Cugat, amb columna d’opinió, amb rànquings, etc. Tota una secció esportiva, amb molt més ordre i més amena.
La secció de Cultura prendrà molt més protagonisme. Es destaca amb un color propi, diferenciada, amb títols més relaxats, gràficament, que
la resta de notícies. Oferirà crítiques de cultura en general, de cinema, de teatre o d’història.
Finalment, s’ha recolocat la columna que habitualment apareixia a la contraportada, L’Estirabot, d’en Jordi Casas, que anirà inclosa a la
secció La Ciutat per guanyar espai per a l’entrevista de contraportada, on també apareixeran altres informacions, com el temps climàtic,
diferents reclams, la data, etcètera.

Connexió a la web
Com que actualment els lectors estan cada
vegada més acostumats a opinar, fruit de
l’apogeu de l’univers internauta (webs,
blogs, etc.), connectarem la xarxa i el paper
per crear un feedback entre la web del Diari, desenvolupada en una primera fase, i el
mateix Diari.
A partir d’informacions que es demanin a la
web, s’incorporaran les notícies sol·licitades
pels lectors, perquè puguin posar de manifest realitats d’entrada menys visibles, però
que els preocupen i són d’interès. A mesura que la web del Diari evolucioni, anirem
incorporant més notícies diàries que complementaran el caràcter de setmanari del nou
Diari de Sant Cugat, que, no ho oblideu, a
partir d’ara canvia el dia d’aparició de dijous
a divendres.
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Han estat
vuit mesos
d’una activitat
molt intensa,
en els quals
una comissió
formada per
personal dels
diferents
departaments ha
col·laborat en el
nou disseny
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1. i 2. Les reunions entre
Josep Maria Vallès, director del Diari de Sant
Cugat, i Xavier Grau, dissenyador de l’estudi L’Eixida, s’han intensificat les
darreres setmanes. A les

imatges es poden observar algunes de les propostes inicials de capçalera per al nou Diari de Sant
Cugat.
#LLUÍS LLEBOT
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LA HISTÒRIA
EN PORTADES
El canvi més evident de la portada del Diari de Sant Cugat és, justament, la capçalera, és a dir, la marca o el nom del mitjà de
comunicació. Inicialment, la capçalera era
Els 4 Cantons, amb referència a la popular
cruïlla del centre de la ciutat, entre el carrer de Santa Maria, el carrer de Santiago
Rusiñol, el carrer de Rius i Taulet i el car-

rer de Francesc de Moragas. Un nom que es
va canviar el 2001, per passar a ser El Diari de Sant Cugat, i que anys més tard es convertiria definititament en Diari de Sant
Cugat, per arribar a un públic més nombrós, que, any rere any, arriba a Sant Cugat
per arrelar-s’hi. Aquí teniu, doncs, quinze
anys en portades.
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Recoder: “El DIARI no només pren el pols a la ciutat, sinó que en copsa el batec” Opinió _PÀG. 34
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SETmanari inDEpEnDEnT DE La CiUTaT

Dijous, 19 d'abril del 2007

SETMANARI INDEPENDENT DE L’ACTUALITAT SANTCUGATENCA

Nit de vidres trencats
en vehicles i aparadors

www.diaridesantcugat.cat
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VOLS ACONSEGUIR EL LLIBRE ‘MARILYN EN ESPAÑA’?
CLUB DEL SUBSCRIPTOR _PÀG. 79

Boix: “Si arribem al
govern, farem una
auditoria urbanística”

Tercera entrega
del ‘Dossier
Santcugatribuna’

la Ciutat _PÀG. 44/45

Suplement

la coalició presenta
cinc nous fitxatges de
cara als comicis Pàg. 16
els autors locals
presenten les seves
novetats Pàg. 24
LLUÍS LLEBOT

doblet econòmic

desenes de cotxes afectats al centre. La Policia Local va detenir un
menor diumenge com a presumpte autor dels danys a alguns vehicles. Pàgina 7

300 treballadors de Delphi protesten
pel tancament de la planta de Cadis

Els visitants es poden fer una idea de la magnitud de la gran zona verda des del mateix mirador del Parc de Can Mates . #LLUÍS LLEBOT

empResa>La plantilla de la factoria que Del- Els treballadors es van concentrar davant de tres de producció a tot el món. La protesta
phi té a Sant Cugat va sortir dimecres al carrer l'Ajuntament per llegir un manifest de suport va coincidir amb la jornada de vaga general
per protestar contra el tancament de la planta als seus companys andalusos i denunciar convocada dimecres per UGT, CC OO i CGT
que la multinacional de components automo- l'estratègia de "terrorisme industrial" que a catorze ciutats de la badia de Cadis, contra el
bilístics té al municipi gadità de Puerto Real. segueix la firma amb el tancament de cen- tancament de la factoria. Continua a la pàg. 11

Una trobada
gegantera
clausura el
vintè
aniversari de
la Colla de
Sant Cugat
Cultura _PÀG. 70

4-7

5-6

6-5

7-4

8-3

la Ciutat _PÀG. 37

9-2

El DIARI
revelarà la
intenció de
vot a través
d’un estudi
electoral
Els gegants de la ciutat. #LL. LLEBOT

2-9

3-8

La inauguració del
jardí més extens de
la ciutat ja és una
realitat a Can Mates.
Un total de 21
hectàrees formen
aquesta nova zona
verda, amb arbres
autòctons que
limitaran el consum
d’aigua al municipi.
El parc també inclou
espais infantils i
esportius, un pícnic i
un mirador

sant JoRdi

a partir de la setmana
vinent, el Diari sempre
es distribuirà els divendres

1,90 €

S’estrenaelparcurbàmésgran

 
   

novetats a la llista de ciu

sant cugat actiu
coincideix amb
santcugatribuna Pàg. 48

ANY XV

1 - 10

10 - 1

la Ciutat _PÀG. 37

5

6

1. Portada del número 0, novembre del 1992. 2. Portada del número 58, setembre del
1994. 3. Portada del número 139, març del 1996. 4. Portada del número 373, març del
2001. 5.Portada del número 663, 19 d’abril del 2007. 6.Portada del número 664, 27
d’abril del 2007. #CREDIT FOTO

higiene bucal 17,00 €

reconstruccions
compòsit

Edif. Trade Center II · Av. Corts Catalanes, 8
SANT CUGAT DEL VALLÈS

Tel.:

93 553 11 53

SALA D’ESPERA
PER A NENS

29,00 €

1

a visita gratuïta
Finançament
tractament
sense interessos

Conveni
amb les
mútues
principals
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ditar cada número del Diari
de Sant Cugat és una feina
que requereix molt d’esforç
i que implica molts professionals. La setmana laboral, per a l’equip que treballa en la creació del Diari de
Sant Cugat, no comença els
dilluns, sinó els divendres, amb la sortida
al carrer de cada nou número. Redactors,
maquetadors i comercials esperen, de bon
matí, l’arribada de la nova edició de diaris,
per comprovar el resultat de tota una setmana de feina i poder començar a treballar
immediatament en el nou número, que tornarà a sortir, puntualment, el divendres
següent.
El Consell de Redacció és la reunió en què els periodistes i el director del Diari, Josep Maria Vallès,
decideixen els temes de cada edició. #LLUÍS LLEBOT

fer el Diari,
una feina
d’equip i
un esforç
setmanal

Del contingut a la maqueta
L’equip de redacció i fotografia, acompanyats pel director del Diari, Josep Maria
Vallès, participen, cada divendres al matí,
en un Consell de Redacció per fer una valoració de l’edició que acaba de sortir d’impremta i per dibuixar l’agenda de temes del
proper número. En aquesta reunió cada
redactor –Mariona Sagalès a La Ciutat i
Economia, Àlex López a Esports, Sara Bella
a Cultura i Susana Díaz a El Poble– presenta les propostes de contingut per a la seva
secció, d’acord amb l’actualitat informativa del municipi. Els temes aniran evolucionant al llarg de la setmana i adquiriran més
o menys rellevància, segons es vagin registrant nous fets noticiables.
A continuació, el director distribueix la
publicitat dels anunciants que confien en
la publicació per vendre els seus productes
i, en funció de les necessitats d’espai, dibuixa el primer llançat del que serà el pròxim
número del Diari. Aquesta serà la guia perquè el maquetador –l’Adrià Gàllego– confeccioni les maquetes per ordinador, amb
les peces adients per presentar reportatges,
cròniques o articles d’opinió.

A la recerca de la notícia
El creixement demogràfic i urbanístic dels
últims anys, la riquesa cultural del municipi, el dinamisme de les institucions públiques i la gran quantitat d’entitats i associacions de tot tipus fan de Sant Cugat una
ciutat que cada cop genera un volum més
important de notícies i opinions. Els periodistes de Premsa Local treballen tota la
setmana per recopilar aquesta informació i fer-la arribar amb la màxima objecti-

vitat als lectors del Diari. Aquesta actualitat es presenta en forma de rodes de premsa, convocades per entitats o organismes
oficials, actes públics, com celebracions o
inauguracions, conferències, concentracions i comunicats, o a través de l’observació
directa. Equipats amb la llibreta i la gravadora, cada setmana els redactors prenen el
pols a la ciutat per formar-se una imatge de

2.000
subscriptors

A més de les vendes al quiosc,
el Diari de Sant Cugat té una
bona base de subscriptors.
la realitat de la ciutat i poder-la transmetre als lectors, en cròniques, reportatges i
entrevistes, on la informació gràfica també
té una funció molt destacada. Els fotògrafs
del Diari –Lluís Llebot, Efrén Montoya i
David Fernández– enfoquen amb la seva
càmera els protagonistes de l’actualitat
local en els àmbits de la política, la cultura,
les entitats i l’esport.

Tancant a contrarellotge
El ritme de treball a la redacció de Premsa Local s’accelera els dijous, perquè cal
enllestir tots els elements de cada pàgina
–textos, fotografies i anuncis– per poder
enviar la maqueta acabada a impremta a
temps i sortir puntualment divendres. És
el temible dia de tancament, una jornada en què tothom treballa a contrarellotge. Des de primera hora del matí, les pàgines del Diari van passant alternativament
de les mans dels redactors –que enllesteixen textos i col·loquen titulars, destacats i
peus de foto allà on calen– a les de les correctores –Susanna Turon i Elisabet Kamal–
que s’encarreguen de polir els textos i d’assegurar que no hi ha errors ortogràfics. A
les pàgines d’opinió, es col·loquen l’editorial, les tribunes i les cartes dels lectors i,
finalment, es decideixen els continguts de
la portada del Diari, en un miniconsell editorial d’última hora. L’objectiu és a aconseguir que la coberta engresqui els lectors i
els animi a voler saber-ne més.
Un cop corregides, les pàgines tornen a
passar per maquetació, per fer una última
ullada de comprovació. Si tot és correcte,

www.diaridesantcugat.cat

Divendres, 27 d’abril del 2007

Editorial

la maqueta s’aprova i es converteix en un
arxiu .pdf, que s’envia per correu electrònic
a la impremta, a més de cent quilòmetres
de distància.

De la impremta al quiosc
Un cop enviades per correu electrònic totes
les pàgines del Diari, la impremta comprova que el material és correcte i inicia el proJosep Maria Cabrerizo, a la
imatge, va fundar el Diari de
Sant Cugat amb el nom d’Els 4
cantons. L’editor actual, Ramon
Grau, se’n va fer càrrec el 1994.

cés de preimpressió, per aconseguir que
cada pàgina del Diari tingui un acabat de
qualitat. Com que es tracta d’una publicació d’abast local, la rotativa fa una feina
molt ràpida per enllestir la tirada de 5.000
exemplars de cada edició. Un cop impresos,
a la part central s’hi encarta la revista Presència, un contingut afegit que el Diari ofereix als seus lectors, amb reportatges de
fons i actualitat d’àmbit català. A primera
hora de la nit de dijous, l’empresa s’encarrega d’anar fins a Girona a buscar els nous
diaris, perquè l’endemà arribin de manera
puntual a tots els quioscos i les llibreries de
Sant Cugat. Però la feina de l’equip de distribució de Premsa Local no s’acaba aquí,
ja que, des de primera hora de divendres,
treballa per portar el Diari a casa dels prop
de 2.000 subscriptors que ja té la publicació.
Quan els exemplars de la nova edició arriben a la redacció, la roda torna a girar i tot
es posa en marxa per a la propera edició.
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1. El fotògraf, Lluís Llebot,
acompanya els periodistes
per captar en imatges tota
l’actualitat del municipi. 2.
El Departament de Maquetació s’encarrega de donar
forma als textos i les fotografies perquè cada número
tingui una identitat pròpia.
3. La feina dels comercials
com la Cristina Fernández
és indispensable per mantenir la base d’anunciants que
sustenta la publicació. 4. Els
redactors del Diari assisteixen a actes i rodes de premsa durant tota la setmana, per copsar el pols de la
informació local. #

3

2

LLUÍS LLEBOT

Des de 1991
Concessionari oficial

Autocugat
Av. Cerdanyola, 100
Telèfon 93 589 32 00 - Fax 93 589 46 40
www.autocugat.com - autocugat@autocugat.com

1

4
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PLA DE CONVENIS
AMB LES EMPRESES
I les ENTITATS

EL CONSELL
EDITORIAL,
fòrum peR
millorar

1. La flota de taxistes de la
ciutat també s’ha
convertit en promotora
del Diari de Sant Cugat.
2. Ramon Grau, editor del
Diari de Sant Cugat, signant
un acord amb la Unió
Ciclista de Sant Cugat.
#LLUÍS LLEBOT

El Consell Editorial es reuneix tres
cops l’any al voltant d’una bona taula
#LLUÍS LLEBOT

1

D E
2

urant els darrers
mesos, el Diari ha iniciat una línia de convenis amb les entitats i les empreses
del municipi, amb
la intenció de crear
sinergies que afavoreixin la promoció de les mateixes entitats
i els seus col·lectius i, al mateix temps,
fomentar l’arrelament del mitjà de comunicació. Aquests acords també estan dirigits a les empreses del municipi que es
volen vincular amb la ciutat a través del
mitjà.
Els convenis tenen una durada inicial
de tres anys i es fan a mida de les necessitats de cada empresa o entitat. En
aquests moments ja són prop d’una vintena els que s’han establert i, entre els
avantatges principals per als col·lectius,
hi ha els espais de divulgació de les entitats, tant en el mateix Diari com en altres
mitjans, la promoció, al Diari, dels associats i les subscripcions col·lectives amb
les empreses, tant per a treballadors com
per a clients. Fins avui, cal destacar els
convenis establerts amb les empreses –
Delphi, Trade Center i Grup XXI–, el Teatre-Auditori, l’Aula Universitària de la
Gent Gran o la Galeria Canals, i amb les
entitats següents: Club Muntanyenc Sant
Cugat, Òmnium Cultural, Club de Tennis
Set Ball, Unió Ciclista Sant Cugat, Club
de Golf Sant Cugat, Olímpyc La Floresta,
Unió Esportiva Sant Cugat o Sant Cugat
Esports; amb els col·lectius empresarials Associació Empresarial Sant Cugat
i PIMEC Vallès Sud, o el darrer conveni,
signat amb Radiotaxi Sant Cugat-Valldoreix. Ben aviat, aquest tipus de convenis
s’ampliarà a altres col·lectius de la ciutat, en l’àmbit econòmic, social, cultural
i esportiu. Les empreses i les entitats que
en formen part figuren, a partir d’aquest
número, com a col·laboradors de la publicació. Els objectius són l’arrelament
del mitjà com a eina de dinamització i el
suport, per part del Diari, a la difusió de
les activitats que organitza el gran ventall d’entitats a la ciutat. Una bona manera de sumar.

•

l Consell Editorial és un
òrgan consultiu, constituït ara fa onze anys, per
tal de reflectir les opinions, des de la pluralitat, de persones vinculades amb els diversos
sectors de la ciutat. Al
llarg d’aquests anys, el Consell Editorial del Diari s’ha anat renovant i ampliant, i en aquests moments el constitueixen divuit membres. El Consell es reuneix un mínim de dues vegades l’any i
està presidit pel mateix editor del Diari,
que, quan ho creu convenient i davant
de fets rellevants, el convoca, com ara fa
pocs dies, per la remodelació d’aquest
mitjà de comunicació. Actualment formen part del Consell Editorial les persones següents: Víctor Alexandre, escriptor; Francesc Carbó, mestre i expresident del Club Muntanyenc; Jordi Casas,
historiador, membre del Comitè d’Empresa de Delphi i columnista del Diari;
Josep Daniel, empresari i vicepresident
de l’Aula Universitària de la Gent Gran;
Valentí Feixas, mestre, director d’escola i president de la UESC; Joan Carles
Gassiot, fundador de l’AV de Coll Favà;
Xavier Grau, dissenyador gràfic; Pepa
Martín, comerciant; Antoni Monerris,
empresari i president de l’Aula Universitària de la Gent Gran; Rogeli Pedró, tècnic cultural i escriptor, vinculat al món
cultural. Montserrat Rumbau, historiadora i expresidenta dels Amics de la
UNESCO; Ignasi Salvat, jesuïta, director del Centre Borja i vicepresident
d’ESADE; Josep M. Sans Travé, director
de l’Arxiu Nacional de Catalunya; Josep
M. Simeon, metge; Josep A. Teixidó,
metge i president de l’AMPA IES Sant
Cugat; Joan Tortosa, artista, escriptor i cronista local; Núria Zabala, periodista, i Ramon Grau, editor del Diari.
Al Consell també hi assisteix el director
del Diari, Josep M. Vallès, i els membres
de la redacció; Àlex López actua com a
secretari. Les opinions del Consell es
tenen en compte a l’hora de plantejar
nous projectes i millores, però també per
enriquir els continguts editorials.

•
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a Fons_ EL NOU DIARI DE SANT CUGAT

l’equip DE premsa local...

N

o hi són tots els que
haurien de sortir a
les imatges, ja que en
som uns quants més.
Hi ha molta gent
darrere dels diferents productes editorials que fa Premsa Local Sant Cugat, com són el Diari de
Sant Cugat, el TOT Sant Cugat, la Guia
de Sant Cugat, la Guia de Terrassa, la
Guia de Sabadell, el Llibre del comerç, la

1

Guia gastronòmica, el Dossier Santcugatribuna, la Guia infantil i un llarg etcètera.
També hi falten els companys de l’agència
P Comunicació: Pere Esquerda, Marta Trabal, Raúl Jaramillo, Elena Queralt i Eva
Raquel Díaz, Jesús Barreda, i l’equip de la
Print Zone, coordinat per la Marisa Arnaiz.
1. L’equip comercial de Premsa Local, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, està format
per Maribel Pinillos, Sònia Fornell, Gemma Rodés, Marta Mas, Elisa Palazón, Cristina Fernández, Núria Calonge, Ferran

2

3

4

5

Calonge, Sandra Boix, Teresa Pla, Ricard
Oriol, Sinda Gómez, Núria Olivé.
2. Els fotògrafs del Diari de Sant Cugat i
del TOT Sant Cugat són, d’esquerra a dreta, David Fernández, Lluís Llebot i Efrén
Montoya.
3. L’equip de redacció i correcció l’integren, de dalt a baix i d’esquerra a dreta,
Àlex López, Josep Maria Vallès, Susanna
Turon, Sara Bella, María José Orcera,
Susana Díaz, Mariona Sagalés i Montse
Sant.

4. Equip d’administració i distribució

dels productes de Premsa Local compta amb Susana Carmona, Eva Remolina, Anna Troyano, Irene Mir, Carlos
Rodríguez, Anna Comella i l’editor i president del grup, Ramon Grau.
5. L’equip de disseny i maquetació de
Premsa Local el componen en primer terme i a l’esquerra, Francesc Cabeza, Fina
Casadevall, Sergi Felip i, assegut, Adrià
Gállego.

