
Més de 40 veus posaran en valor l'ecosistema mediàtic local i comarcal en la II Jornada de 

Comunicació de Proximitat 

 

 

 

València, 3 Novembre. 

La II Trobada de la Comunicació Local organitzada des de la Direcció General de Relacions 

Informatives de la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP) torna a reunir professionals de la comunicació de proximitat en un matí de debat i 

aprenentatge amb un nou format, un programa de ràdio en directe que se celebrarà aquest 

dissabte 5 de novembre al Palau de Comunicacions de València. L'obertura estarà a càrrec del 

president de la FVMP i alcalde d'Elda, Rubén Alfaro i Toni Such director general d'Administració 

Local. 

 

Així, estes jornades, compten amb la col·laboració activa de la Xarxa d'Emissores Municipals 

Valencianes (XEMV) i l'Associació de Premsa Comarcal Valenciana (APCV), deixant palès la suma 

de sinergies entre capçaleres i ràdios locals. La coordinadora de la XEMV Pilar Moreno i Santiago 

Sanchis, president de l'Associació de Premsa Comarcal, seran la veu conductora del programa 

que tindrà quatre hores de durada i que donarà veu a més de 40 professionals i mitjans de 

comunicació de l'àmbit local, comarcal, autonòmic i estatal, per a emfatitzar el seu paper com a 

vertebradors del territori, des de l'àmbit local i comarcal, compartint sinèrgies amb altres punts 

de la geografia estatal.   

 

A l'espai participen responsables de plataformes de ràdio municipals i comunitàries amb les 

quals XEMV treballa en la creació d'una plataforma estatal que unisca esforços i faça front comú 

davant necessitats i millores del servei de radiodifusió. Rosalia Mayor, presidenta de l'Associació 

de Periodistes d'Alacant també estarà present per confirmar les sinèrgies iniciades recentment 

i visibilitzar el poder dels mitjans a Alacant. El periodista Salva Enguix, delegat de La Vanguardia 

CV, donarà a conéixer el Llibre Blanc sobre la Comunicació, que elabora juntament amb d'altres 

estudiosos de l'àmbit universitari, on s'analitza l'ecosistema mediàtic autonòmic. Entre les veus, 

el director general d'Àpunt Media per a fer balanç de l'agernament mediàtic amb les emissores 

municipals, per posar el focus en la informació dels pobles, viles i ciutats, teixint territori, en 

valencià. 

 

Directors/es i editors/es dels periòdics de proximitat representats en l’Associació de la Premsa 

Comarcal Valenciana i representants de les emissores municipals (XEMV) prendran part en les 

diferents taules temàtiques que s’han programat així com en un torn de ‘micro rodat’ on 

parlaran de les experiències i del moment que viu el sector.  

 

Totes i tots destacaran el paper de formació que estos mitjans han tingut per a la fer pedrera de 

grans comunicadors, que han trobat en estos espais el seu punt d'inici de carrera. És el cas de 



Fran Guaita, director d'esports de Ràdio Valencia Cadena Ser, qui va començar en Aldaia Ràdio i 

Miguel Francés que ha passat per la premsa comarcal i ara està en RTVE Comunitat Valenciana, 

 

Membres destacats del Consell secudaran l'acte amb la seua presència, entre ells, representants 

del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana; Toni Such, director general d'Administració 

Local i Pere Rostoll, director general de Relacions Informatives, així com Fernanda Escribano i 

Alfred Boix, directora general i secretari autonòmic de Promoció Institucional, Comunicació i 

Prospectiva, respectivament. 


