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BASES 

PREMI PERIODISTIC ATLL DE L’AIGUA 
 
Introducció  
 
El Premi Periodístic ATLL de l’Aigua té per objectiu promoure i reconèixer la tasca dels 
periodistes premiant treballs periodístics publicats en els mitjans de comunicació a Catalunya 
sobre la temàtica de l’aigua com a recurs escàs i indispensable per a la vida humana, la seva 
preservació i bon ús i la seva importància en el desenvolupament humà, social i industrial. 
 
Organització 
 
Aquest Premi està organitzat per ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA amb 
la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l’Agència Catalana de l’Aigua i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Participació 
 
Poden participar en aquest Premi tots els treballs periodístics centrats sobre l’aigua en l’àmbit 
català, que hagin contribuït al coneixement i la difusió de la importància dels recursos hídrics 
en el nostre país, tant des del punt de vista mediambiental com social i/o tecnològic o cultural.  
 
Treballs 
 
Podran optar-hi tots els articles, reportatges o treballs periodístics publicats en mitjans de 
premsa impresa, en un mitjà de comunicació online o emesos a mitjans audiovisuals com 
emissores de ràdio, televisions o publicats en suport online durant el període comprés entre el 
mes d’octubre de 2015 i el mes de setembre de 2016. Quedaran exclosos del concurs els 
publireportatges, articles promocionals i tots aquells que responguin a interessos 
promocionals concrets.  
 
El tema del Premi ATLL és l’aigua com a recurs escàs i indispensable per a la vida humana, la 
seva importància en el desenvolupament humà i industrial, i la importància de la seva 
preservació i el seu bon ús.  
 
La data de presentació d’aquests treballs finalitzarà el 30 de setembre de 2016.  
 
Dotació  
 
S’atorgaran un primer premi i tres accèssits, que estan dotats amb un total de:  
 

-  3.000 euros per al primer premi.  
-  1.500 euros per a cadascun dels 3 accèssits.  
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Jurat 
 
El Jurat estarà format per professionals de l’àmbit de l’aigua, així com per reconeguts 
periodistes.  

- Degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Sra. Neus Bonet 
- Director general d’ATLL Concessionària, Sr. Alfredo Gutiérrez. 
- Representant de l’Agència Catalana de l’Aigua o del Departament de Territori i 

Sostenibilitat.  
- Dos representants de dues de les Universitats de periodisme i/o comunicació 

audiovisual de Catalunya. 
 

Presentació de treballs 
 
Els treballs seran presentats en format PDF o suport audiovisual en un CD , DVD o USB  i 
s’inclourà URL per poder accedir a l’article publicat.  S’haurà d’especificar l'autor, el mitjà i la 
data en què es va publicar.   
 
La presentació dels treballs podrà efectuar-se de la manera següent:  

- Web d’ATLL: El formulari d’inscripció s’emplena a l’apartat del Premi Periodístic de la 
web (www.atll.cat) i s’envia seguint les indicacions que es fan constar per a la tramesa 
de treballs.  
 

- Correu electrònic: S’emplena el formulari d’inscripció adjunt a les bases i s’envia 
juntament amb el treball al correu:  comunicació@atll.cat  

 
- Correu ordinari: S’emplena el formulari d’inscripció adjunt a les bases i s’envia 

juntament amb una còpia del treball participant a l’adreça:  
 
Secretaria Tècnica del Premi Periodístic ATLL de l’Aigua 
Sant Martí de l'Erm, 30 
08970  Sant Joan Despí  
Barcelona 
 

Consideracions  
 
Qualsevol proposta que no s’ajusti a les normes especificades en aquestes Bases serà 
desestimada.  
 
Lliurament de premis 
 
El veredicte es donarà a conèixer en un acte en el que es lliuraran els premis en la seu del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, en una data del mes de novembre 2016 que es donarà a 
conèixer als participants amb antelació suficient. 
 
ATLL Concessionària es reserva el dret de publicar els treballs més destacats.  
La participació en aquest Premi implica la plena acceptació de les Bases i la resolució del Jurat, 
que serà inapel·lable.  

http://www.atll.cat/
mailto:comunicació@atll.cat

