Convocatòria
AIGÜES TER‐LLOBREGAT CONVOCA
EL PREMI PERIODÍSTIC ATLL DE L’AIGUA 2014
El Premi valorarà reportatges o treballs periodístics que han contribuït al coneixement i la
difusió de la importància de l’aigua en l’àmbit català, tant des del punt de vista
mediambiental com social, tecnològic i cultural
S’atorgaran un primer premi de 3.000 euros i tres accèssits de 1.500 euros cadascun
ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA, convoca enguany la primera edició del
Premi Periodístic ATLL de l’Aigua 2014, amb l’objectiu de reconèixer la tasca dels periodistes
premiant aquells treballs publicats en els mitjans a Catalunya sobre la temàtica de l’aigua com
a recurs escàs i indispensable per a la vida humana, la seva importància en el
desenvolupament humà i industrial i en la seva preservació i bon ús.
El Premi Periodístic ATLL de l’Aigua 2014, en el qual hi col∙laboren el Col∙legi de Periodistes de
Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, compta amb un jurat format per periodistes i experts en el sector de
l’aigua. Aquests seran els encarregats d’escollir els quatre millors treballs periodístics que
seran premiats amb una dotació econòmica de 3.000 euros pel primer premi, així com tres
accèssits dotats de 1.500 euros cadascun.
A aquest premi, hi podran optar tots els articles, reportatges o treballs periodístics publicats en
mitjans de premsa impresa, mitjans de comunicació online o blogs, emesos en mitjans
audiovisuals com emissores de ràdio, televisions o publicats en suport online (portals, web,
blogs, etc.) en el període comprès entre el mes d’octubre 2013 i el mes de setembre de 2014.
Adjunt trobareu les bases de la convocatòria amb tots els detalls per participar‐hi.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
ATLL
Irene Obis – Cap de Relacions Institucionals i Comunicació
Tel. 93 602 96 00 ‐ comunicacio@atll.cat
Arenalia
Sandra Lázaro (609 64 30 85) ‐ Judit Serra (609 02 77 47)
Tel. 93 232 00 44 ‐ slazaro@arenalia.com – jserra@arenalia.com

Amb la col·laboració de:

