RAMON BELLAFONT I LITRÁN
(Barcelona, 1924)
En la mateixa ciutat Comtal cursa els estudis primaris. En la joventut
simultanieja la vida professional, d’aplicació mercantil, amb estudis lliures i
les tasques informatives. L’any 1946 contrau matrimoni, fixant la
residència a Vic.
Nomenat corresponsal de El Noticiero Universal. Poc després corresponsal
de La Vanguardia. Aquesta tasca informativa de premsa es complementa
amb l’encàrrec, de Ràdio Nacional de España per cobrir la seva plantilla
d’informadors radiofònics, amb tasques que sobrepassen el propi àmbit
comarcal de la corresponsalia.
L’any 1957 ingressa com redactor a La Voz de Ausona sense interrompre la
responsabilitat informativa de l’emissora i diaris citats.
Segueix a La Voz de Ausona fins que una decisió empresarial va motivar el
tancament de l’emissora.
Continua amb les col·laboracions i corresponsalies, mentre que, previs els
estudis pertinents i les proves selectives precises, ingressa a la Facultat de
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. Però els estudis es van
interrompre de manera brusca al concedir-l’hi la propietat i direcció de la
nova Emissora Ràdio Vic, any 1970. Empresa que exigeix la màxima
dedicació. La posta en funcionament suposa el ple exercici, com director i
les anteriors experiències de redactor, muntador de programes i realitzador.
La trajectòria professional ha suposat, entre altres mencions i distincions,
l’obtenció de diversos premis: Concurs de Periodisme, amb caràcter
nacional convocat per la ciutat de Vic l’any 1968. L’any 1974 premi Llorer
del Mercat del Ram. La Creu Roja Espanyola l’honora l’Any 1974 amb la
Medalla de Plata de la Benèfica Institució. L’any 1974 és distingit amb
l’Antena d’Or de la Radiodifusió Espanyola. L’Any 1976 Dia de la Sardana,
pel programa Un Tres i Fora.
Va ser Regidor de l’Ajuntament de Vic del 1979 al 1983
Ha publicat:
Entre Boires, L’Impresentable (Novel·la de l’absurd),
Testimoniatge, Annals 1958-1983. A publicar: Mercats amb Historia.
(biografia cedida per la llibreria La Tralla de Vic)
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