1a. PREMI EL PERIODISME VEÏNAL 2017
Presentació i Objectius
La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) convoca la 1a edició dels
Premis Periodisme Veïnal 2017 per reconèixer públicament la trajectòria periodística que ha
desenvolupat algun/a periodista en la cobertura informativa de l’actualitat dels barris de Catalunya i
de la tasca que fa el moviment veïnal per la millora d’aquests.
Les bases:
1a) Objecte del Premi
La CONFAVC convoca aquest premi per incentivar la cobertura informativa de les lluites,
demandes, projectes i serveis dels moviments veïnals en el marc dels barris de Catalunya.
2a) Persones participants
Podran optar al premi una persona que durant la seva trajectòria professional sigui autora de peces
escrites, audiovisuals o radiofòniques sobre l’objecte esmentat i ho hagin fet amb un periodisme
acurat, que contextualitza els conflictes polítics, socials i territorials i dóna protagonisme a les
propostes dels moviments veïnals, entès aquest en un sentit ampli.
3a) Premi
Aquest premi constarà d’un exemplar del llibre «Construïnt la ciutat democràtica» acompanyat d’un
objecte simbòlic. Com que s’entén que és un premi simbòlic de prestifi, serà publicat en els mitjans
de divulgació de la CONFAVC.
4a) Elecció de les persones premiades
La Junta de la CONFAVC proporcionarà un mínim de dues persones candidates, que seran
complementades entre una selecció de persones proposades per a qui ho vulgui a través d’un
formulari publicat a la pàgina web de l’entitat a partir del 22 de setembre.
Cada persona pot presentar un màxim d’una candidatura. Posteriorment serà el Jurat dels Premis
dels Reconeixements Veïnals, que enguany incorpora una persona representant de prestigi del sector
de la comunicació i del periodisme, els i les responsables d’escollir la persona guanyadora. El
veredicte serà inapel·lable. En cas d’empat serà la Presidència del Jurat qui tindrà la decisió final.
5a) Presentació de les candidatures
La data límit per a la presentació de les propostes a través del formulari de la pàgina web arrenca el
dia 1 de juliol i finalitzarà el dia 22 de setembre del 2017.

6a) Lliurament del premi.
El lliurament dels premis es farà durant l’acte d’entrega dels Reconeixements Veïnals, el 24
d’octubre. Prèviament amb una setmana d’antelació se li comunicarà a la persona guanyadora.

