BASES DEL VI PREMI JOSEP M. PLANES
DE PERIODISME D’INVESTIGACIÓ I CRÍTICA SOCIAL

La Fundació Independència i Progrés i la Demarcació Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb l’afany de conservar la
memòria i com a homenatge a Josep M. Planes, periodista
d’investigació, humorista i satíric i Manresà Il·lustre, convoquen el VI
Premi Josep M. Planes d’investigació periodística al millor treball que
hagi estat publicat o emès l’any 2017.
El Premi Josep M. Planes es regirà per les següents
BASES
1. El Premi Josep M. Planes distingirà un treball periodístic d’investigació
i de denúncia o de sàtira, en els seus diversos formats (escrits o
audiovisuals), publicat o emès en català als Països Catalans per un mitjà
de comunicació o per un grup a través de la xarxa.
2. El període en què s’ha d’haver publicat o editat el treball és, en
aquesta sisena convocatòria, l’any 2017. Els treballs aspirants al premi
s’enviaran a l’adreça de correu electrònic premisplanes@periodistes.org.
3. Les persones aspirants al Premi hi concorren per iniciativa pròpia, per
presentació dels mitjans de comunicació o bé a proposta de les
comissions seleccionadores que es constituiran.
4. Per valorar els treballs presentats es constituiran unes comissions
seleccionadores formades per periodistes i persones del món de l’edició
de les diferents Demarcacions territorials del Col·legi de Periodistes:
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Catalunya
Central. Cada comissió seleccionadora farà una proposta d’un, o
excepcionalment dos, treballs al jurat del premi.
5. Tant per a la selecció per part de les comissions com per al premi
final, es tindran en compte els criteris següents:
1) Contemporaneïtat (segles XIX, XX i XXI).
2) Investigació, més que no pas divulgació.
3) Qualitat del reportatge.
4) Impacte social.
6. El jurat està format per Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç
Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia, com a
secretari. A partir de les propostes de les diferents comissions
seleccionadores, decidirà el treball guanyador del Premi i, si s’escau,
decidirà concedir una menció especial.

7. El guardó per al treball premiat consistirà en una figura artística, obra
de Ramon Jounou, que es lliurarà a l’autor o autors del treball
guanyador.
8. El Premi serà atorgat el dia 7 de juny de 2018, a Manresa.
9. L’autor/a del treball guanyador, o en el cas de ser un treball col·lectiu
la persona que designin, passarà a formar part del jurat de la VII edició
del premi.
9. El Premi podrà ser declarat desert si, a judici del jurat, cap dels
treballs no té la qualitat suficient.
10. Qualsevol incidència en el procés del Premi serà resolta per la
Fundació Independència i Progrés i la Demarcació Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes.
Manresa, gener de 2018

