BASES DEL IX PREMI JOSEP M. PLANES
DE PERIODISME D’INVESTIGACIÓ I CRÍTICA SOCIAL
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 i Martí, periodista d’investigació, humorístic i satíric i
Manresà Il·lustre, convoca el IX Premi Josep M. Planes d’investigació i
crítica social, amb el suport de l’Ajuntament de Manresa. El premi està
destinat a escollir el millor treball que hagi estat publicat o emès de
desembre de 2020 a novembre de 2021.
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.
2. El període en què s’ha d’haver publicat o editat el treball és, en
aquesta novena convocatòria, de l’1 de desembre de 2020 a 30 de
novembre de 2021. Els treballs aspirants al premi s’enviaran a l’adreça
de correu electrònic premisplanes@periodistes.cat entre el 20 de
setembre i el 12 de desembre de 2021.
3. Les persones aspirants al Premi hi concorren per iniciativa pròpia, per
presentació dels mitjans de comunicació o bé a proposta de les
demarcacions territorials del mateix Col·legi de Periodistes de Catalunya
(CPC), que té seus a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Terres de
l’Ebre i Catalunya Central.
4. Tant per a la selecció per part de les comissions com per al premi
final, es tindran en compte els criteris següents:
1) Investigació periodística.
2) Qualitat del reportatge en el suport publicat o emès.
3) Impacte social.
5. Un jurat qualificat, integrat per persones expertes en el periodisme
d’investigació del nostre país, coneixedors de la figura de Josep M.
Planes i Martí, un representant de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa, el guanyadors de la darrera edició i un

representant de la Demarcació Catalunya Central del CPC, decidirà el
guanyador del Premi i, si s’escau, una menció especial.
6. El premi consistirà en una dotació econòmica de 1.000 euros
(impostos inclosos).
7. El Premi serà atorgat el 30 de gener de 2022, a Manresa. Es
comunicarà pertinentment hora i lloc.
8. L’autor/a del treball guanyador, o en el cas de ser un treball col·lectiu
la persona que designin, es proposarà perquè passi a formar part del
jurat de la X 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
Demarcació Catalunya Central del CPC o pel jurat del Premi.
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