
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA VI PREMI 'TERRES DE L'EBRE' DE PERIODISME 
 
La Demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC), amb 
el suport de Repsol, convoca el VI Premi 'Terres de l'Ebre' de Periodisme, amb 
l'objectiu de reconèixer el millor treball periodístic del 2019, d’acord amb les bases 
següents: 
 
1. Poden optar al VI Premi 'Terres de l'Ebre' de Periodisme els autors de treballs 
periodístics que hagin estat publicats o emesos entre l’1 de gener i el 31 de desembre 
de 2019. 
 
2. El contingut del treball ha d'estar relacionat amb les Terres de l'Ebre. 
 
3. Els treballs que optin al VI Premi 'Terres de l'Ebre' de Periodisme poden ser 
presentats pels mateixos autors o bé seleccionats pel jurat. Poden presentar-se a 
aquest premi fins a tres treballs per autor. 

 

4. El VI Premi Terres de l'Ebre de Periodisme està dotat amb 4.000 euros, que es 
repartiran de la següent manera: el primer premi rebrà 2.000 euros, el segon 1.200 
euros i el tercer 800 euros. En cas que els guanyadors estiguin col·legiats al CPC 
rebran la quantitat íntegra del premi; si no formen part del CPC, la dotació serà del 
50%. El premi es lliurarà a l’autor o autors dels treballs, no pas al mitjà o empresa 
periodística on treballen. El premi pot quedar desert si així ho creu convenient el jurat. 
 
5. La presentació dels treballs que optin al premi només es pot fer -per l’alarma 
sanitària- en format digital (pdf, àudio, vídeo o link web) a l'adreça de correu electrònic 
ebre@periodistes.cat. El termini de presentació acaba el 21 de juny del 2020. Cada 
treball ha d'estar degudament documentat en un full adjunt, en què han de constar les 
dades següents: títol del treball, identificació de l’autor, nom del mitjà que el va inserir i 
data de publicació. 
 
6. El jurat del VI Premi 'Terres de l'Ebre' de Periodisme estarà integrat per 
professionals del periodisme i personalitats del món sociocultural de la regió de l'Ebre, 
la identitat del qual es donarà a conèixer quan es faci públic el veredicte. 
 
7. La concessió del Premi 'Terres de l'Ebre' de Periodisme es farà en el transcurs d'un 
acte que se celebrarà a la seu de la Demarcació Terres de l'Ebre del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya o en algun espai habilitat de les Terres de l’Ebre, si la 
conjuntura social i sanitària ho permet . 
 
8. La participació en aquest concurs implica acceptar les bases i el veredicte del jurat. 

 

Tortosa, 21 d’abril del 2020 

   

JUNTA DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

A LA DEMARCACIÓ DE LES TERRES DE L ‘EBRE 

 


