
 

BASES DEL PREMI ERNEST UDINA 

 

1. L'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) convoca anualment el Premi 
Ernest Udina a la Trajectòria Europeista per reconèixer la carrera d'un/a periodista o mitjà de 
comunicació que s'hagi distingit en el compromís i els valors europeistes. 

2. Es valorarà específicament la dedicació professional o del mitjà de comunicació als afers 
europeus, la qualitat i rellevància de la seva feina i que sigui una carrera dilatada en el temps.  

3. Les candidatures al premi podran ser presentades per qualsevol persona sòcia de l'APEC (al 
corrent de pagament de les quotes anuals) a través d’un formulari habilitat pel jurat del premi 
on ha de quedar clar el nom del mitjà de comunicació o periodista que es vol distingir i una 
breu explicació (màxim 3.000 caràcters) dels motius. També es valorarà que s’aportin 
documents, especialment treballs publicats, que avalin la candidatura. 

4. El jurat estarà integrat per la Junta de l'APEC que es reunirà en una sessió extraordinària per 
dirimir el premi. Les candidatures, que s'hauran hagut d'examinar amb anterioritat, seran 
sotmeses a votació (es podrà delegar) i en sortirà elegida una per majoria simple. El vot del 
president/a de l'APEC tindrà la qualitat de desfer qualsevol possible empat o determinar que el 
premi es dóna exaqueo. 

5. El jurat, també per majoria simple, podrà determinar que, a més del guanyador/a, hi hagi 
una menció honorífica per a la candidatura que quedi en segon lloc. 

6. Les candidatures es podran presentar fins al dia 31 de desembre i l'anunci del guanyador/a 
es farà sempre coincidint amb el Dia d'Europa, el 9 de maig de l’any següent. L'entrega es farà 
entre els mesos de juny i juliol. 

7. El Jurat vetllarà per que el premi respongui als criteris geogràfics i de gènere.  

8. El premi consistirà en una obra artística.  

9. La Junta de l'APEC es reserva el dret de resoldre qualsevol situació no prevista.  

  


