
 
 

 

V PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya convoca els V Premis de Gabinets de 

Comunicació, l'objectiu dels quals és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets 

de comunicació i dels professionals que hi treballen, així com fomentar els 

esforços del sector públic i privat per donar accés a una informació veraç i útil. 

El termini d’admissió d’originals finalitza el proper 30 de juny. 
 

Els premis s'atorguen amb una periodicitat anual i tenen com a referència el Manual 

de Bones Pràctiques elaborat per la Comissió de Gabinets de Comunicació del Col·legi. 

Com cada any, es convoquen dues modalitats de premis, a les quals s'hi poden 

presentar totes les campanyes i actuacions desenvolupades al llarg de l'any 2012. 
S'atorgarà un primer Premi al Millor Pla de Comunicació, i tres guardons de caràcter 

específic: a la millor estratègia de comunicació interna; a la millor gestió de crisi, i a la 

creativitat i innovació. 

 

Candidatures: Poden optar-hi tots els periodistes col·legiats i col·legiades que treballin 

en un gabinet de comunicació, tant d’institucions públiques com d’entitats, empreses 
o associacions privades que hagin desenvolupat la campanya durant l’any 2012. El 

concurs també està obert a tots els col·legiats que duen a terme tasques de 

comunicació de fonts. Les candidatures es poden presentar a títol individual o 

col·lectiu a partir del pròxim 15 de juny. Una mateixa campanya o actuació no pot 

optar a més d’una modalitat. 
 

Presentació: Es presentarà una memòria explicativa del Pla de Comunicació, la 

campanya o actuació que opta als premis, d’un màxim de vint fulls, a la qual s’afegirà 

el material acreditatiu que es consideri necessari. Els originals s’han de lliurar per 

triplicat, perfectament llegibles i enquadernats. Hi ha de constar de forma clara el nom 

i cognoms, telèfon i domicili dels autors, i la modalitat de premi a la qual s’opta. 
També s’entregarà un CD/DVD que contingui l’original presentat i la mateixa 

informació. En cas d’utilitzar pseudònim, aquestes dades hauran d’anar en un sobre a 

part.  

 

Terminis i tramesa: El termini d’admissió d’originals finalitza el dia 30 de juny de 
2013. Els originals s’hauran de lliurar a partir del 15 de juny a la seu del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya, 10, 08007 Barcelona. Tel. 93 317 19 

20). Jurat: El jurat està format per set membres de la Comissió de Gabinets de 

comunicació del Col·legi, amb la seva presidenta al capdavant. 

 

Veredicte i guardons: La decisió del jurat es farà pública a mitjans de setembre i 
posteriorment tindrà lloc la cerimònia de lliurament dels guardons a la Sala d’Actes 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Els premis són honorífics i consistiran en un 

trofeu simbòlic i un diploma per a cada una de les categories.  

 

 
Barcelona, febrer de 2013 

 


