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JOSEP ROCA FONTANÉ
SOMMELIER D’EL CELLER DE CAN ROCA

Josep Roca és el cambrer
de vins, com a ell li agrada
anomenar-se, d’El Celler
de Can Roca. Diu la crítica
i la premsa especialitzada
que ha assolit “una idoneïtat associativa entre
plats i vins quasi infinita,
com infinits són els matisos de cada plat”. Mestre
del maridatge i mestre de
cerimònies, gràcies al seu
talent el vi transcendeix la
sala i assumeix potencialitat també en la creació dels
plats com a punt de partida
dels processos creatius del
triangle Roca.
Defineix la sala com un univers de connexions emocionals enriquides amb el
feedback de la proximitat, i
proposa, des de la mateixa
sala, la connexió emocional
amb la cuina per ser infal·
libles en les aproximacions
al comensal. “Atendre amb
una mirada intencionada i
calmada. Saber preguntar.
Reflexionar sobre el to de
veu. El somriure natural,
franc. Forçar pot arribar a
ser ridícul, el servilisme
espanta i és pesat. Senzillesa, si us plau, senzillesa
i normalitat com a norma.
Interpretar bé els ritmes i
les pauses de les taules.
Convertir-nos en narradors
de contes, i de plats, i de
vins, i de més encara, és
important, sí; encara que
no és vital. Els valors del
cambrer del futur estan
més enllà del coneixement
i la formació concreta, estan
en la generositat i en saber

gestionar la intel·ligència
emocional. Cada contacte
amb una persona és una
oportunitat per millorar la
seva vida.”
Es va formar acadèmicament a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Mestre
vocacional i autodidacte,
dedica el seu temps lliure
a la divulgació i la formació
en el món del vi i la gestió
d’equips. Són dues de les
seves passions que comparteix des de les conferències que dicta arreu del
món, els cursos a les universitats en què col·labora
o bé des de la seva columna
de vins a La Vanguardia.
Va obtenir, entre d’altres, el
Premi de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia al
Millor Sommelier els anys
2005 i 2011, el Premi Nacional de Gastronomia al
Millor Mâitre de Sala l’any
2004 i al Millor Sommelier
l’any 2010.
RECONEIXEMENTS
2016. Josep, Joan i Jordi
Roca són nomenats Ambaixadors de Bona Voluntat
pel Programa de Desenvolupament de l’Organització
de les Nacions Unides.
2015. El Celler de Can Roca,
millor restaurant al món segons el rànquing 50 Best
Restaurants of the World
de la Restaurant Magazine.
Tres Estrelles Michelin des
del 2009.

2015. El Celler de Can Roca
rep la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes
2015.

Organització

2013 . El Celler de Can Roca,
millor restaurant al món
segons el rànquing 50 Best
Restaurants of the World de
la Restaurant Magazine.
Josep crea, juntament amb
els seus germans Joan i Jordi
i l’artista Franc Aleu, la primera òpera gastronòmica i
multi-sensorial: El somni.
Premi Gueridón de Oro
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2012. Premi a la millor carta de vins per la Revue du
Vins de France. Personatge
de l’any a França.

2016

Personatge de l’any Verema.com
2011. Premi Nacional de
Gastronomia al Sommelier
de l’any.

Col·laboració

2010. Gran Prix de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia al millor sommelier.
2006. Premi Nacional de
Gastronomia a la millor
carta de vins de l’Acadèmia
Internacional de Gastronomia.
2005. Gran Prix de l’Acadèmia Internacional de Gastronomia al Millor Sommelier.
2004. Premi Nacional de
Gastronomia al Millor Mâitre de Sala.

Amb el suport de

AUDITORI DEL
MOBILE WORLD CENTRE
Plaça catalunya
cantonada portal de l’Àngel

Barcelona

p r e s e n ta c i ó
francesc fàbregas bonet
President de l’Associació Catalana
de la Premsa Comarcal

La premsa comarcal,
una aposta segura
La premsa comarcal hem estat pioners en
moltes de les coses que afecten directament el nostre país. Vam ser els primers
a apostar per fer premsa en català i vam
estar molts anys picant pedra i tirant endavant les nostres edicions quan ningú
ho feia. Som, hem sigut i serem els fidels
testimonis i dipositaris de tota la informació propera, la del territori, la de les
comarques, perquè ens preocupa el que
passa a casa nostra i parlem i expliquem
les històries de la nostra gent. Això fa que
tinguem un lector fidel i més d’un 53% en
vendes per subscripcions.
El model que defensa la Premsa Comar-

cal és un referent. Ho demostren les capçaleres que han celebrat els 150 anys, i
totes han superat amb escreix les noces
d’argent i altres són a punt de celebrar
les d’or. Sempre en consonància amb els
seus lectors i anunciants, renovant els
vots de confiança i fidelitat i apostant
per una informació plena de continguts i
rigor. La premsa comarcal i local arriba a
tots els pobles de les nostres comarques,
per petits que siguin; arribem on no arriba
ningú. Avui, doncs, us presentem el nostre model i us convidem que aposteu per
les nostres capçaleres. Fareu una aposta
segura.

RAMON BESA CAMPRUBÍ
PERIODISTA. LLICENCIAT

Vaig començar a El 9 Nou
quan exercia a més de corresponsal d’Europa Press
i Mundo Diario amb Salvador Sala, i després vaig
treballar al diari Avui. El
1986 vaig passar a El
País, on exerceixo de redactor en cap d’esports a
Catalunya. Sóc professor
de periodisme de la Universitat Blanquerna. Col·
laboro a la Ser i a Catalunya Ràdio. Premi Vázquez
Montalbán, Ciutat de

Barcelona i Quim Regàs, i
medalla de bronze al Mèrit
Esportiu.
LLIBRES PUBLICATS
Maradona, una història
efímera, en la versió catalana, de la col·lecció
“Biblioteca bàsica del F.C.
Barcelona”, i Maradona, historia de un desencuentro,
en la castellana, “Biblioteca básica del F.C. Barcelona” (1998, Barcanova
Esports).

Del genio al mal genio
(1999, Dèria Editors):
recull d’articles periodístics.
PREMIS I GUARDONS
2000: Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme.
2008: Premi Quim Regàs
de Periodisme.
2009: Premi Internacional
de Periodisme Manuel
Vázquez Montalbán.
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9.30 a 10.00 h
INSCRIPCIONS

Seguidament
OBERTURA a càrrec de FRANCESC FÀBREGAS BONET,
president de Premsa Comarcal
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2016

11.30 a 11.45 h
CLAUSURA DE L’ACTE,
a càrrec de MIQUEL GAMISANS,
secretari de Comunicació del Govern
i Mitjans de Comunicació

11.45 h
‘BRUNCH’ al mateix recinte
10.00 a 10.30 h
HISTÒRIES D’UN GIRAVOLT
a càrrec de JOSEP ROCA,
sommelier d’El Celler de Can Roca
10.30 a 11.00 h
PRESENTACIÓ de l’estudi
EL MODEL DE LA PREMSA COMARCAL,
a càrrec d’ENRIC YARZA, president de Media Hotline

11.00 a 11.30 h
30 ANYS DE PERIODISME:
D’EL 9 NOU A EL PAÍS, I DESPRÉS?
a càrrec de RAMON BESA,
redactor en cap d’esports de Catalunya del diari El País

