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PREMI PREMSA COMARCAL A LA SOLIDARITAT   
 
L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, amb motiu de la celebració del seu 40è aniversari durant el 2021-2022, 
convoca el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat, destinat a estudiant d’ESO de 
Catalunya. 
 
1. Objecte de la convocatòria  
L'objecte de la convocatòria consisteix en l'atorgament de premis a reportatges sobre 
solidaritat, elaborats per estudiants d’ESO de centres d'ensenyament de Catalunya. 
Entenent per solidaritat els valors que ajuden a una convivència igualitària entre les 
persones i col·lectius de diferent índole. 
 
El reportatge ha de vessar sobre un tema de solidaritat en l’entorn pròxim o dins de la 
comarca de l’alumne o l’institut. 
 
2. Participants 
Poden optar al premi  estudiants d’ESO matriculats durant el curs 2021-2022 als 
centres d'ensenyament de Catalunya. 
 
Els treballs poden ser  individuals o en equip, el premi serà únic al treball.  
 
Requisits del format pel reportatge: 
 
-Tipus de lletra arial 11 
-Justificat a dreta i esquerra 
-Mínim 3 pàgines d’A4 i màxim 10 pàgines d’A4 
-Màxim 2 fotografies per pàgina 
 
3. Imports i finançament de la convocatòria 
A aquesta convocatòria es destinarà l'import de 5.400 €  per als premis, que anirà  a 
càrrec de  l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. 
 
4. Presentació de treballs 
Els treballs han de presentar-se dins d'un sobre tancat en el qual consti la referència 
«Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat». La identitat  (el nom o la imatge) dels autors 
del treball no ha de ser visible ni en el sobre ni les còpies de cap dels  materials que 
integren el treball. 
 
El sobre ha de contenir: 
• Una còpia impresa i una còpia electrònica (USB) del treball. 
• En paper i signada (document original), les dades d'identificació de la persona i del 
centre d'ensenyament al qual pertany i localitat. Annex 1 (document original).  
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No s'acceptaran les candidatures que no incloguin tota la 
documentació requerida. 
 
5. Període de presentació de treballs 
La documentació s'ha de presentar a l’ACPC, que es troba al carrer de l’Hospital 110-
112 08001 Barcelona, a partir del 10 de gener de 2022 i fins al 28 de febrer de 2022.  
Pot lliurar-se a l’oficina de Premsa Comarcal, en horari de 10 a 13 hores. També pot 
enviar-se per correu postal (amb data de 28 de febrer de 2022 o anterior). 
 
6è. Avaluació i selecció 
El premi el resol un jurat interdisciplinari format íntegrament per professionals dels 
mitjans de comunicació anomenats per la junta de govern de l’entitat.  
 
7. Resolució 
La resolució d'aquesta convocatòria correspon al president de l’ACPC en representació 
de la junta de govern de l’associació.  
 
8. Premis 
El reportatge té una dotació de 5.400 €, que es reparteixen  entre els 10 finalistes de la 
següent manera: 
 
1 premi al guanyador de 1r o 2n d’ESO dotat amb 1.500 €, repartits en 500 € per 
l’alumne o equip i 1.000 € per una entitat sense ànim de lucre que escolli l’alumne o 
equip. 
1 premi al guanyador de 3r o 4t d’ESO dotat amb 1.500 €, repartits en 500 € per 
l’alumne o equip i 1.000 € per una entitat sense ànim de lucre que escolli l’alumne o 
equip.   
4 premis als finalistes de 1r o 2n d’ESO dotats amb 300 €, cada un, repartits en 100 € 
per l’alumne o equip i 200 € per una entitat sense ànim de lucre que escolli l’alumne o 
equip.  
4 premis als finalistes de 3r o 4t d’ESO dotat amb 300 €, cada un, repartits en 100 € per 
l’alumne o equip i 200 € per una entitat sense ànim de lucre que escolli l’alumne o 
equip. 
 
Els alumnes se’ls hi lliurarà l’import en una targeta moneder i a l’entitat sense ànim de 
lucre un xec regal. 
 
L’entitat sense ànim de lucre a la qual vol lliurar el premi el guanyador, l’escollirà 
l’alumne o equip en l’annex 1. 
 
El premi s’haurà de recollir presencialment. En cas de no assistència es lliurarà la 
totalitat del premi a l’entitat sense ànim de lucre escollida pel participant.   
 
Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat, la decisió del qual és 
inapel·lable. 
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9. Concessió del premi  
El veredicte del jurat es dóna a conèixer a les persones o equips participants, durant el 
mes d’abril i es publica, després de l'acte de lliurament, als espais webs de l’ACPC 
www.premsacomarcal.cat , www.catalunyanews.cat i els mitjans associats a Premsa 
Comarcal que vulguin fer difusió.  
 
I el lliurament del Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat està previst pel segon 
trimestre del 2022 en acte del 40è aniversari de la Premsa Comarcal.  
 
10. Publicació i difusió dels treballs  
Les persones participants consenten que les dades d'identitat (nom i cognoms, nom 
del centre i municipi) puguin ser objecte de difusió pública, i a tal efecte subscriuen 
expressament la clàusula informativa detallada a l’annex 1. 
 
L’ACPC i els seus mitjans associats es reserven el dret de publicació digital dels treballs 
participants durant un any. Aquesta publicació es comunica mitjançant un correu 
electrònic a les adreces de contacte facilitades pels participants en l’annex 1.  
 
La participació en el Premi implica la cessió de drets per aquesta publicació. 
 
11. Devolució dels treballs 
Els treballs es poden recollir a la seu l’ACPC carrer de l’Hospital, 110-112 de Barcelona  
durant l’últim trimestre de 2023 en horari de 10 a 13 hores.  
 
12. Interpretació i acceptació de les bases 
La interpretació d'aquestes bases correspon a la junta de govern de l’ACPC.  
 
La participació en el premi implica acceptar aquestes bases. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.premsacomarcal.cat/
http://www.catalunyanews.cat/
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ANNEX 1 
 
Nom i cognoms: 
 
Número DNI: 
 
Data de naixement: 
 
Telèfon de contacte: 
 
Correu electrònic: 
 
Centre educatiu: 
 
Entitat sense ànim de lucre escollida per lliurar-li’l premi, en cas de resultar guanyador:  
 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

RESPONSABLE: ASSOCIACIO CATALANA DE PREMSA COMARCAL 

(G58010315), Carrer de l’Hospital, 110-112, 08001 

Barcelona, premis@premsacomarcal.cat. FINALITAT: Gestionar el sorteig o concurs, 

notificació del premi en cas de ser guanyador i lliurament, si escau, dels 

productes/serveis objecte del sorteig. LEGITIMACIÓ: Participació voluntària en el 

sorteig. CESSIONS: No es cedeixen dades a tercers, excepte cessions legalment 

previstes, si escau. CONSERVACIÓ: Mentre duri el sorteig i, finalitzat aquest, durant 

el temps previst legalment per atendre eventuals responsabilitats. DRETS: Pot retirar el 

seu consentiment en qualsevol moment, així com exercir el seu dret d'accés, rectificació, 

supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas 

de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades 

(www.aepd.es). 

(Nom i Cognoms) …………………….................………… amb DNI 

……………………………… com a tutor legal o titular de la pàtria potestat de (Nom i 

cognoms del menor) ……...................………………………… autoritzo el tractament 

de les dades personals del menor exclusivament per a les finalitats indicades. 

 

Data: 

Nom i Cognoms:  

Signatura: 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:premis@premsacomarcal.cat
http://www.aepd.es/
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AUTORITZACIÓ PER A l'ÚS I PUBLICACIÓ DE DADES I IMATGE 

 

Des de ASSOCIACIO CATALANA DE PREMSA COMARCAL (G58010315) 

sol·licitem el seu consentiment per a l'ús i publicació de les seves dades o les del menor 

al seu càrrec (nom i cognoms) i imatge (fotogràfica) en catàlegs, pàgina web, xarxes 

socials o altres mitjans de comunicació (televisió, premsa, blog, etc.) de l'empresa per a 

la promoció de l'entitat, tot això amb caràcter gratuït. 

En cap cas les dades i imatge seran cedides a tercers sense el seu consentiment ni seran 

utilitzades per a finalitats comercials o lucratives. Així mateix, l'informem que, si no ens 

indica el contrari, conservarem les seves dades mentre duri el sorteig i, finalitzat aquest, 

mentre estiguin publicats en els mitjans descrits i, posteriorment, com a registre històric 

de concursos, esdeveniments i activitats organitzades. 

En qualsevol cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i portabilitat 

de les seves dades, així com d'oposició i limitació al seu tractament mitjançant escrit 

dirigit a premis@premsacomarcal.cat. En cas de divergències amb l'empresa en relació 

amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Agència de 

Protecció de   

 

Data: 
 

Nom i Cognoms:  
 

Nom i Cognoms – DNI (pare/mare/tutor): 

Nom i Cognoms menor:  
 

Signatura: 

mailto:premis@premsacomarcal.cat

