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?El «Diari de Sabadell» acomiada el
seu director
L'empresa ha decidit prescindir d'Albert Solé un any després de l'arrencada del
nou projecte editorial

Albert Solé, director del Diari de Sabadell | NS / Cedida

L'empresa editora del Diari de Sabadell (https://www.diaridesabadell.com/) , Novapress Edicions,
ha anunciat l'acomiadament de qui ha fet de director del mitjà des de la seva tornada als quioscos,
Albert Solé. Solé va incorporar-se al capdavant del mitjà a l'abril de l'any passat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/17797/diari/sabadell/fitxa/director/periodista/ara/alber
t/sole) , un cop l'editora va anunciar la compra de la capçalera i la seva progressiva reinvenció, tant
pel que feia a maqueta, orientació i estil.
La decisió s'ha pres just aquest dijous, a poques hores que arrenqués la campanya de les
eleccions municipals, un relleu que suposa deixar la direcció de manera interina en mans de
l'editor, Marc Basté, i el cap de redacció, el periodista Miquel Àngel Luque. L'empresa ha agraït a
Solé la dedicació aquest any que ha estat al capdavant del projecte a través.
No obstant, editor i periodista no han coincidit en alguns dels posicionaments defensats des de
les pàgines del diari, motiu pel qual s'han generat certes tensions que han acabat derivant en el
punt i final de la relació contractual.
Per la seva banda, a través del seu perfil a Twitter, Solé assegura que la decisió ha estat de
l'empresa, i aprofita per desitjar molta sort als companys que deixa a la redacció del carrer Les
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Valls. El periodista va arribar com a director del Diari de Sabadell procedent del diari Ara, però
abans havia treballat tant en mitjans de comunicació tant en làmbit local com en el nacional.

Des d'avui deixo de ser el director del @DiariDeSabadell
(https://twitter.com/DiariDeSabadell?ref_src=twsrc%5Etfw) per decisió de l'empresa. Desitjo molts
encerts als companys a partir d'ara. Quan unes portes es tanquen, d'altres segur que s'obren.
Per tant, estic obert a propostes. Sempre endavant!
? Albert Solé (@albertsoleb) 10 de maig de 2019
(https://twitter.com/albertsoleb/status/1126762173978427392?ref_src=twsrc%5Etfw)
Des de l'any 1999 fins el 2001 va estar vinculat al diari El Punt, en l'edició vallesana de Rubí, des
d'on va fer el salt a l'emissora ONA Catalana (fins el 2002). Poc després va integrar-se a la
plantilla del diari L'Esportiu, on hi va ser durant 8 anys, fins que finalment va entrar a formar part
de la redacció del diari Ara just en el moment de la seva fundació.
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