
Diari 
Dilluns, 1 de juny de 201528 COSTA |  

Una cinquantena d’associacions puntaires es van reunir ahir a l’espigó del Moll de Salou. FOTO: CEDIDA

SALOU ■  E S  C E L E B R A  L A  X X  T R O B A D A  D E  P U N TA I R E S

Les puntes ocupen l’espigó 
del Moll de Salou
■ Una cinquantena d’agrupaci-
ons puntaires van reunir-se ahir 
diumenge a l’espigó del Moll de 
Salou amb motiu de la XX Troba-
da de Puntaires. La concentra-
ció ha reunit puntaires d’arreu 
de Catalunya i Andorra. 

Unes tres-centes puntaires, 
la majoria d’elles dones, van mos-
trar a la població les seves con-
feccions de puntes de coixí a la 
població. 

Durant la jornada d’ahir es va 
fer un homenatge a una de les 
impulsores puntaires salouen-
ques, Rosa Maria  Colom. Va ser 
l’alcalde Pere Granados qui li va 
entregar una estàtua al pescador 
a manera d’agraïment per la se-
va tasca al municipi. 

La trobada ha servit per posar 
en comú experiències i compartir 
una estona amb altres aficionades 
d’aquest art artesanal.–A. E.

ARIADNA ESCODA  

- La seva carrera recorda el 
conte de la formiga i la cigala. 
Com ha arribat a guanyar un 
premi al Publifestival? 
- La meva filosofia es basa en el 
treball diari. Sense un treball 
constant és impossible que 
acabin sorgint grans coses. 
També cal remarcar que per 
aconseguir èxits és necessari 
caure moltes vegades i equivo-
car-se per millorar. En el cas del 
premi de Publifestival, la cam-
panya ‘Pacte de sang’ va ser una 
intuïció que va acabar sortint 
millor del que m’esperava. 

 
- Els seus inicis van ser a Ci-
ències Polítiques, però va 
acabar a Publicitat i Relaci-
ons Públiques. Com va anar 
aquest canvi? 
- En acabar el batxillerat, vaig 
decidir cursar els estudis uni-
versitaris fora. El més semblant 
a la publicitat que hi havia a la 
UPF eren ciències polítiques. 
Però quan estudiava les assig-
natures de política m’adormia. 
En canvi, quan queia a les me-
ves mans un llibre sobre publi-
citat, el devorava i en volia més. 
Va ser al final dels meus estudis 
que vaig veure clar que el que a 
mi em motivava era la publici-
tat. A partir d’aquesta experi-
ència em vaig adonar que quan 
una persona té una motivació 
concreta i hi passa unes hores, 
realment es pot convertir en un 
expert en la matèria. 

 
- Què representa tant des del 

punt de vista personal com 
professional un premi 
d’aquestes magnituds? 
- És un honor, em fa moltíssima 
il·lusió. Un premi com aquest 
m’ajuda a situar-me en el mapa 
i a la vegada obre portes a nous 
horitzons. 

 
- Lluís Bassat és un dels mem-
bres del jurat. Deu ser un ho-
nor que li reconegui la feina... 
- La veritat és que sí. De fet, un 
dels meus referents en el món 
de la publicitat sempre ha estat 
Lluís Bassat. Fa un any vaig 
anar a la gala Publifestival com 
a públic. Allí vaig tenir l’opor-
tunitat de trobar-me amb Bas-
sat, qui em va signar els seus 
dos llibres. Semblava una grou-
pie! (riu) Imagina quan he sa-
but que enguany hi aniré en ca-
ràcter de premiat, no té nom.  

 
- ‘Pacte de sang’ és la campa-
nya que l’ha dut a guanyar un 

premi al Publifestival. D’on 
va néixer la idea? 
- Ve de lluny. Fa quatre anys vaig 
engegar la campanya de donació 
de sang amb l’objectiu d’aug-
mentar el nombre de donants 
joves, que vam aconseguir. En-

guany, vaig optar per utilitzar el 
terme ‘pacte de sang’. La dina-
mitzadora Míriam Gili va tornar 
a creure en mi i vaig tirar enda-
vant el projecte. He de confes-
sar que l’Ice Bucket Challengeva 
facilitar-ho tot; l’audiència ja es-
tava ‘entrenada’ i sabia les nor-
mes del repte. El moviment va 
córrer com l’escuma, en total hi 
va haver unes set-centes perso-
nes que van acabar donant sang. 

 
- La generalització d’internet 
ha facilitat que el públic sigui 
més sensible? 
- Els romàntics de la publicitat 
apel·lem a l’emotivitat. Inter-
net, més que facilitar o compli-
car la tasca del publicista, s’ha 
convertit en un nou canal de di-
fusió que compta amb les seves 
característiques pròpies que ho 
han canviat tot. 

- Després de l’èxit obtingut, 
quina diria que és la clau de 
l’èxit d’una campanya  
publicitària? 
- En la publicitat hi ha una cosa 
molt important a tenir en 

compte: cal que un anunci 
aconsegueixi crear un record al 
consumidor. Si el missatge és 
coherent, deixa un record que 
posteriorment activa la neces-
sitat de comprar un producte 
concret. 

- Considera que Cambrils és 
una ciutat on les oportuni-
tats en el camp de la publici-
tat abunden? 
- Crec que Cambrils té un gran 
potencial com a poble. Seria un 
error pensar que el turisme és 
l’únic sector amb força de cara 
al futur; existeixen altres 
camps per potenciar, com és el 
cas de la publicitat. M’agrada-
ria creure en un Silicon Valley 
europeu cambrilenc on les em-
preses tecnològiques es puguin 
donar a conèixer des d’aquí a 
tot el món.  

 
- Recull el premi el dia 18 de 
juny. Ja té pensat nous  
projectes? 
- En aquests moments tinc pro-
jectes en marxa i d’altres de 
nous que espero que en poc 
temps puguin veure la llum.

PERFIL | Juan Carlos Navarro (La Paz, Bolivia, 1984) és llicen-
ciat en Publicitat i Relacions Públiques i en Ciències Políti-
ques a la UPF. Aquesta setmana s’han fet públics els premis 
Publifestival, on Navarro ha estat guardonat per l’elabora-
ció de la campanya solidària ‘Pacte de Sang’ del Banc de Sang.

‘El premi em situarà al mapa’
ENTREVISTA | Juan Carlos Navarro Publicista

❞‘Quan un llibre de 

publicitat queia a les 

meves mans, el 

devorava’

Juan Carlos Navarro és publicista i treballa com a dinamitzador al PIJ de Cambrils. FOTO: PERE FERRÉ

❞‘Cambrils no és  

únicament turisme. 

El futur es mou en 

altres sectors’


