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Premi del Consell Municipal de Benestar
Social als Mitjans de Comunicació

2014

Un any més tornem a convocar el Premi als Mitjans de
Comunicació de la mà del Consell Municipal de Benestar
Social.
Enguany arribem ja a la vint-i-dosena edició amb l’objectiu
de seguir premiant el periodisme respectuós, reflexiu i
crític, així com la tasca informativa i divulgativa dels
professionals del món del periodisme social.
La societat i la comunicació s’han transformat molt al llarg
d’aquests anys i l’objectiu inicial de reconèixer als mitjans
de comunicació la tasca de divulgació de la realitat social,
continua sent tan necessària com ho ha estat en el decurs
dels més de vint anys de premi.
Vull fer un agraïment a tots els i les professionals del món
de la comunicació perquè, com a ciutadans i ciutadanes
compromesos que sou, doneu a conèixer la realitat social de
la nostra ciutat cada dia. I la informació i la sensibilització
són el primer pas per construir una societat més inclusiva
i conscient.
També vull posar en valor la petita porta d’esperança que
obriu cada cop que mostreu el testimoniatge de tants
voluntaris i de tantes iniciatives solidàries que treballen per
a una societat on la gent pugui viure amb seguretat, equitat
i qualitat de vida.
És amb aquest treball conjunt entre les organitzacions,
la societat civil, les administracions i els mitjans de
comunicació que anem construint una ciutat amb valors,
amb un fort compromís amb les persones per tal d’afrontar
els reptes i avançar cap a un món més inclusiu i solidari.
Maite Fandos i Payà
Presidenta del Consell Municipal de Benestar Social
Tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

BASES GENERALS
1. El Consell Municipal de
Benestar Social, en sessió plenària de l’1 de juliol de 1992, va
aprovar la creació del Premi
Consell Municipal de Benestar
Social als Mitjans de Comunicació, amb l’objectiu d’estimular,
promoure i incentivar una millor
informació i un millor tractament dels temes socials en els
mitjans de comunicació. Per
això es convoca el premi en les
modalitats següents:
premsa
ràdio
televisió
Internet
2. L’alcalde de Barcelona
designarà els membres que
constituiran el jurat del premi,
que estarà format per entitats
participants en el Consell
Municipal de Benestar Social i
per persones professionals de la
comunicació i el treball social.
Actuarà, com a secretària del
jurat, la secretària del Consell
Municipal de Benestar Social.
3. Poden concórrer a aquest
premi les persones físiques o
jurídiques, públiques o privades,
que reuneixin els requisits
establerts per les bases
d’aquesta convocatòria.

4. Les persones que hi optin han
de presentar les seves
propostes al Registre General de
l’Ajuntament de Barcelona,
indicant-hi a quina modalitat
del premi opten.
5. Així mateix, qualsevol membre
del jurat, per iniciativa pròpia,
pot proposar candidatures als
premis.
6. Els premis s’atorguen per
majoria de vots o poden ser
declarats deserts a criteri del
jurat i en cap cas seran
divisibles.
7. Si alguna de les persones
membres del jurat no pot
assistir a la reunió, pot emetre
el seu vot per escrit i trametre’l
al president o presidenta.
8. Els treballs presentats que no
resultin premiats es poden
recollir en el termini de tres
mesos a partir de la proclamació
del veredicte del jurat.
9. Les persones premiades
poden acceptar el premi o bé
proposar que l’import sigui
atorgat a una entitat sense
afany de lucre, de caràcter
social o cultural.

PREMSA
1. Es consideren optants a la
aquest premi tots els articles,
les sèries d’articles i els
reportatges de caràcter
informatiu i divulgatiu en
l’àmbit del benestar social de
Barcelona en publicacions
periòdiques.
2. Les propostes d’articles o de
reportatges s’han de presentar
signades per l’autor o l’autora,
o per la direcció del mitjà de
comunicació que hi opti, i s’han
d’acompanyar de quatree
xemplars o fotocòpies de
cada articlesèrie d’articles o
reportatge, amb l’autorització
per escrit per a la seva
reproducció o difusió en el cas
que siguin premiades i el
compromís de fer públic, en

els seus canals d’informació,
que han estat guardonades amb
el Premi Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de
Comunicació.
3. Si la proposta es fa en nom de
persones físiques amb relació
laboral amb persones
jurídiques, cal aportar una
manifestació de l’autor o
l’autora fent constar que l’obra
ha estat realitzada en virtut de
la relació laboral (en aquest
cas, el premi s’atorgarà a la
persona jurídica), o un
document de cessió
d’explotació de la modalitat
entre la persona jurídica i
l’autor o l’autora a favor
d’aquest/a.

RÀDIO
1. Es consideren optants a
aquest premi tots els
programes de ràdio de caràcter
informatiu i divulgatiu en
l’àmbit del benestar social de
Barcelona.
2. Les propostes de programes
de ràdio s’han de presentar
signades per l’autor o l’autora,
per la persona responsable de
l’equip,
o per la direcció del mitjà de
comunicació que hi opti, i s’han
d’acompanyar de quatre còpies
de cada programa en format CD,
amb l’autorització per escrit per
a la seva reproducció o difusió
en el cas que siguin premiades, i
el compromís de fer públic, en
els seus canals d’informació,

que han estat guardonades amb
el Premi Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de
Comunicació.
3. Si la proposta es fa en nom de
persones físiques amb relació
laboral amb persones
jurídiques, cal aportar una
manifestació de l’autor o
l’autora fent constar que l’obra
ha estat realitzada en virtut de
la relació laboral (en aquest
cas, el premi s’atorgarà a la
persona jurídica), o un
document de cessió
d’explotació de la modalitat
entre la persona jurídica i
l’autor o l’autora a favor
d’aquest/a.

TELEVISIÓ
1. Es consideren optants a
aquest premi tots els programes
de televisió de caràcter
informatiu i divulgatiu en
l’àmbit del benestar social de
Barcelona.
2. Les propostes de programes
de televisió s’han de presentar
signades per l’autor o l’autora,
per la persona responsable de
l’equip o per la direcció del
mitjà de comunicació que hi
opti, i s’han d’acompanyar de
quatre còpies de cada programa
en format DVD, amb
l’autorització per escrit per a la
seva reproducció o difusió en el
cas que siguin premiades, i el
compromís de fer públic, en els

seus canals d’informació, que
han estat guardonades amb el
Premi Consell Municipal de
Benestar Social als Mitjans de
Comunicació.
3. Si la proposta es fa en nom de
persones físiques amb relació
laboral amb persones
jurídiques, cal aportar una
manifestació de l’autor o
l’autora fent constar que l’obra
ha estat realitzada en virtut de
la relació laboral (en aquest cas,
el premi s’atorgarà a la persona
jurídica), o un document de
cessió d’explotació de la
modalitat entre la persona
jurídica i l’autor o l’autora a
favor d’aquest/a.

INTERNET
1. Es consideren optants a
aquest premi totes les
iniciatives de caràcter
informatiu, divulgatiu i/o de
promoció de projectes en
l’àmbit del benestar social de
Barcelona, dissenyades
expressament per a Internet i
que estiguin posades al dia
regularment.
2. Les propostes d’Internet
s’han de presentar signades per
l’autor o l’autora, per la persona
responsable de l’equip o per la
direcció de la iniciativa, i s’han
d’acompanyar de la
comunicació per escrit de
l’enllaç que la identifiqui, amb
l’autorització —també per
escrit— de la seva reproducció
o difusió en el cas que siguin

premiades, i el compromís de
fer públic, en els seus canals
d’informació, que han estat
guardonades amb el Premi
Consell Municipal de Benestar
Social als Mitjans de
Comunicació.
3. Si la proposta es fa en nom de
persones físiques amb relació
laboral amb persones
jurídiques, cal aportar una
manifestació de l’autor o
l’autora fent constar que l’obra
ha estat realitzada en virtut de
la relació laboral (en aquest cas,
el premi s’atorgarà a la persona
jurídica), o un document de
cessió d’explotació de la
modalitat entre la persona
jurídica i l’autor o l’autora a
favor d’aquest/a.

BASES ESPECÍFIQUES
1. Es consideren optants a la
modalitat de premsa d’aquest
premi tots els articles, les sèries
d’articles i els reportatges de
caràcter informatiu, divulgatiu i
de sensibilització social en
premsa escrita o digital en
l’àmbit del benestar social
publicats en premsa escrita o
electrònica, en publicacions
periòdiques i regulars. També
s’indicarà l’enllaç del web on es
trobi l’article.
2. Es consideren optants a la
modalitat de ràdio d’aquest
premi tots els programes de
ràdio o ràdio en línea de caràcter
informatiu, divulgatiu i de
sensibilització social en l’àmbit
del benestar social emesos i/0
difosos per ràdio, en qualsevol
dels suports possibles. També
s’indicarà l’enllaç del web on es
trobi el programa.

3. Es consideren optants a la
modalitat de televisió tots els
programes de televisió o
televisió en línea de caràcter
informatiu, divulgatiu i de
sensibilització social en l’àmbit
del benestar social, difosos
periòdicament en qualsevol del
les plataformes possibles.
També s’indicarà l’enllaç del web
on es trobi el programa.
4. Es consideren optants a la
modalitat d’internet (webs o
blogs periodístics o d’altres
plataformes digitals), totes les
iniciatives de caràcter
informatiu, divulgatiu, de
sensibilització social i/o de
promoció de projectes, en
l’àmbit del benestar social.
També s’indicarà de l’enllaç que
la identifiqui.

5. Els treballs que es presentin a
qualsevol de les modalitats, han
d’haver estat publicats, emesos
o difosos entre l’1 d’agost de
2013 i el 31 de juliol de 2014.
6. Els treballs participants
s’hauran de presentar al Registre
General municipal o a les
diferents Oficines d’Atenció al
Ciutadà, amb data límit del 10 de
setembre 2014, acompanyats del
resum del treball (síntesis del
que es presenta màxim 1 full), de
la butlleta d’inscripció que es
podrà descarregar de
www.participaciosocial.com.
Hauran d’anar en un sobre o
carpeta especificant “Premi
CMBS - Mitjans de
Comunicació”, Àrea de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esport,
indicant a quina modalitat del
premi opten.

7. El jurat podrà atorgar un premi
de 5.000,00 € per les modalitats
de:
premsa
ràdio
televisió
internet
8. El jurat es reserva la
possibilitat d’atorgar una menció
especial amb una dotació
econòmica de 1.500,00 € per
a les modalitats de:
premsa
ràdio
televisió
internet
9. El veredicte, que és
inapel·lable, es farà públic abans
del 31 de desembre de 2014,
en el decurs d’un acte públic,
la data i el lloc del qual
s’anunciaran oportunament.

GUANYADORS/ES 2013
PREMSA
PREMI en la modalitat de
PREMSA a Hermes
Comunicaciones, S.A.
(EL PuntAvui+) per la secció
“Catalunya vol viure amb
dignitat”. El jurat ha valorat la
iniciativa del diari, la valentia en
els temes socials que s’han triat
i vol subratllar aquesta aposta
d’una secció amb objectiu de
continuïtat.

MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de PREMSA a l’Associació
Esclat (Associació per a persones amb paràlisi cerebral), pel
monogràfic “Sexoafectivitat i
discapacitat: un binomi possible”, publicat a la Revista Esclat. El jurat ha valorat el
tractament i l’enfocament d’un
tema sovint poc expressat en els
mitjans, la seva diversitat d’articles i opinions, les vivències personals i sobre tot el trencament
del silenci en aquest àmbit.

RÀDIO
PREMI en la modalitat de RÀDIO
a Radiocat XXI, per les
emissions dels reportatges
“Capricis de la puta vida” i “Si tu
vols ells poden” del programa de
El Món a RAC1 d’en Jordi Basté i
Xavi Pérez.
El jurat ha valorat el rigor i el
tractament humanístic i
qualitatiu d’aquests dos
reportatges en un programa
d’àmplia difusió.

MENCIÓ ESPECIAL en la
modalitat de RÀDIO a Catalunya
Ràdio, S.R.G., S.A. per l’espai
radiofònic “Camins” i els
reportatges de la Mireia Sal, la
Cesca Armengol i la Pepa Ferrer.
El jurat ha valorat l’optimisme
dels reportatges a traves de les
veus de les persones que han
viscut en estat de marginació o
en risc d’exclusió social i de les
entitats del tercer sector que els
han donat suport.

TELEVISIÓ
PREMI en la modalitat de TV
al documental “Voluntaris” de
la productora Nova Veranda
2010,S.L. El jurat ha valorat la
transversalitat del treball,
la qualitat de la imatge, el relat
dels personatges i la bona
projecció de la feina que fan
els voluntaris.

MENCIÓ ESPECIAL en la
modalitat de TV al programa
“Actua: Voces”, de Televisió de
Catalunya, S.A. El jurat valora
aquest documental-sèrie pel
tractament de les arts
escèniques com a eina de
dinamització social i en concret
“Voces”, un projecte musical
que dóna visibilitat i
reconeixement als infants
i joves que el protagonitzen.

INTERNET
PREMI en la modalitat d’INTERNET a l’Associació Xarxa Digital
Catalana, pel WEB
www.social.cat. El jurat ha valorat l’impacte d’aquesta plataforma online d’acció social, amb
continguts de serveis socials
i del benestar social en general,
una eina que ofereix informació
al voltant del sector que
s’adreça a les persones amb
necessitats socials i explora
les oportunitats que la xarxa
digital pot aportar.

MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat d’INTERNET a l’Associació
Benestar i Desenvolupament,
pel WEB www.preinfant.org.
El jurat valora, la utilitat i pertinença del web com a recurs, així
com el seu disseny atractiu com
una eina virtual d’informació, recursos i intercanvi d’experiències, sempre des de l’anonimat,
adreçada a la població jove i
adolescents durant l’embaràs i
la criança.

Telèfon 010: Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. Tarifat per segons. IVA inclòs.

La data límit de presentació de
treballs al Registre General municipal
és el 10 de setembre de 2014
Si voleu més informació consulteu el web:
bcn.cat
bcn.cat/consellbenestarsocial
cmbs@bcn.cat
Tel. 93 413 26 57 / 60

uzkiano.com

Barcelona, 14 d’abril de 2014

