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15-19 juliol 2013
Antoni Bassas i Santiago Vidal, a la Universitat
d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà
El periodista protagonitzarà la cloenda i el jutge llegirà la lliçó inaugural
Les xerrades tindran lloc els dies 15 i 19 de juliol al Museu Cerdà
La Universitat d’Estiu Ramon Llull P uigcerdà comptarà enguany, per als actes
d’inauguració i cloenda, amb el jutge Santiago Vidal i el periodista Antoni
Bassas. Les seves conferències es podran escoltar, respectivament, dilluns dia
15 i divendres dia 19 de juliol, al vespre, al Museu Cerdà.
El primer dia de la Universitat d’Estiu, Santiago Vidal serà l’encarregat
d’impartir la lliçó inaugural. El magistrat, membre de Jutges per la
Democràcia, és actualment una de les veus més crítiques amb el funcionament i
el tarannà del poder judicial a l’Estat espanyol. A banda de la seva tasca
professional, col·labora habitualment en tertúlies, debats i conferències.
D’altra banda, el dia 19, Antoni Bassas oferirà a Puigcerdà un dels seus primers
actes públics a Catalunya després d’haver tornat de Washington, tenint en
compte que el 30 de juny té previst fnalitar la seva etapa de quatre anys com a
corresponsal als Estats Units.
Abans d’aquesta experiència, Bassas ha estat un dels comunicadors de més èxit
a la ràdio i la televisió catalanes. D urant 14 temporades seguides (1995-2008) va
ser líder d’audiència amb ‘El matí de C atalunya Ràdio’, en què va entrevistar
bona part dels personatges més rellevants de l’època a escala nacional i
internacional. Prèviament, havia format part de l’equip de retransmissions del
Barça amb Joaquim Maria Puyal.
En la televisió, el periodista barceloní ha presentat Tres pics i repicó, el debat
Polèmic, el programa Aquest any cent! i l’espai d’entrevistes A contracorrent, a
més d’escriure els guions d’El joc del segle, La L loll i El show de la Diana. Ha

guanyat els Premis N acionals de Periodisme i de Radiodifusió i un Premi
Ondas com a creador del programa d’humor Alguna pregunta més?.
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