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Antoni Bassas reapareix en públic a Puigcerdà
El periodista intervindrà a la cloenda de la Universitat d’Estiu, en què
parlarà del tracte dels mitjans espanyols cap a Catalunya
L’acte serà aquest divendres a les 19.30 al Museu Cerdà
Antoni Bassas serà aquest divendres a Puigcerdà, en el que serà el seu primer
acte públic destacat després d’haver tancat l’etapa com a corresponsal de T V3
als Estats Units. A partir de les 19.30 hores, al Museu C erdà, el periodista
protagonitarà la cloenda la Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, amb la
conferència ‘Els mitjans de comunicació espanyols i Catalunya: una història
de construcció i destrucció’.
L’acte també comptarà amb el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M.
Garrell; l’alcalde de P uigcerdà, Albert Piñeira; el president de l’AUCer,
Francesc Armengol; i el president del Col·legi Ofcial de Metges de Barcelona
(COM B), Miquel Vilardell. Cal recordar que la cloenda coincideix amb la
celebració, el mateix dia, de la jornada d’estiu del COMB.
S’ha anul·lat la visita del conseller de Salut, Boi Ruiz, segons ha informat el
Departament de Salut.
La conferència d’Antoni Bassas ha despertat expectació pel fet que fa tot just
unes setmanes que ha tornat a Catalunya després de quatre anys a Washington.
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. Aquesta setmana mateix, ha anunciat el seu nou projecte
professional: dirigir i potenciar l’àrea audiovisual del diari Ara.

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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