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Reconeguda i brillant periodista, llicenciada en Ciencies de la
Informació i nascuda a Cervera l'any 1965, des dels disset anys ha estat
coHaborant en diversos mitjans de comunicació locals: va formar part
del consell de redacció de la revista Montsere, i inicia la seva carrera a la
radio coma col·laboradora de Radio Cervera i de Radio Avui, ambdues
de Cadena 13.
La primera incursió a la televisió la fa en el programa de TV3, Dit i
Fet, presentat per Josep M. Ferrer Arpí, onjuntament amb GemmaNierga,
acompanyava a un dels dos equips participants i presentava les proves
que es realitzaven des d'aquella població. Coma anecdota, cal recordar
que l'any que l'lnstitut de Formació Professional de Cervera va participar en aquest concurs, la Pepa no va poder estar amb nosaltres sinó que
va haver d' anar amb 1' equip rival...!
En el marc televisiu, va ser una de les presentadores del programa
inaugural del Canal33, i recentment ha realitzat els programes Barcelona debata BTV; i Menjar bé, a TVE Catalunya.
Tot i l'exit televisiu, ésa la radio on la Pepa ha fet una brillant carrera. Ha estat locutora durant dos anys del programa de Catalunya Radio
Ui, diumenge! Tu a la teva, i posteriorment De pe a pa, a Cadena Nova
(COPE). Fa més de deu anys que treballa a RNE, on durant cinc
temporades va presentar i dirigir el programa de caps de setmana Busca'ns
a la 4, a Radio 4; i des de 1999 dirigeix i presenta No es un día cualquie99

ra, a Radio 1, magazine que s'emet
dissabtes i diumenges de 9 a 13
hores i que té una audiencia mitjana
d'un milió d' oients. Per aquest programa ha rebut diversos premis: dos
micrOfons de plata de laAPEI (Asociación Profesional Española de
Informadores de Prensa, Radio y Televisión) els anys 2000 i 2004; el
premi de Radio de la revista Cambio 16, l'any 2002, i el premi ONDAS al millor programa de radio de
difusió nacional, 1' any 2003.

Compagina el periodisme amb la
docencia universitaria com a
professora de la Universitat Ramon Llull; de la Universitat Pontifícia de
Salamanca, on imparteix classes en el Postgrau de Comunicació
Audiovisual, i de la Universitat de Cantabria, on participa en els cursos
d'estiu.
A nivell de publicacions locals, va participar en el segon volum de
1' obra Miscel·limia Cerverina, amb el treball "El Modemisme a Cervera".
També ha col·laborat en diversos articles de la revista quinzenal Segarra.
Aquest any sera la pregonera de la festa de Sant Magí, essent, dones,
la segona dona pregonera després de la poetessa cerverina Rosa Fabregat.
Des de l'any 1993, ambla recuperació d'antics elements de la festa, ha
estat la presentadora del sopar a la Pla~a Major de la vigília del dia de
Sant Magí. 1 com agra'iment de la seva voluntariosa col·laboració ambla
Festa, 1' any 2002, en la celebració del lOe. aniversari del Sopar a la
Pla9a, va ser nomenada Pubilla d'Honor del Barri de Sant Magí, en
representació deis cerverins de fora vila.
El nom de Pepa Femández és avui un referent del periodisme. En
definitiva, una cerverina que s'ha guanyat un nom dins del món del
periodisme a nivell nacional, i ha esdevingut una professional a admirar.
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