
Per distingir els treballs escolars de contingut de valor social i/o denúncia 
de situacions de vulneració de drets fonamentals

Categoria escolar de 3r i 4rt ESO

Tota la informació a: www.santfruitos.cat

Presentació dels treballs del 1 de desembre de 2021 a 15 de gener de 2022



1.- El Premi Lluís Espinal de periodisme social i de denúncia distingirà un treball
d’un alumne o grup de tercer i/o quart d’ESO, el contingut del qual defensi valors
socials i/o de denúncia de situacions de vulneració de drets fonamentals, en els
seus diversos i que sigui susceptible de ser publicat o emès per un mitjà de
comunicació en l’àmbit nacional català o per un grup a través de la xarxa.

2.-Les persones aspirants al Premi hi concorren per iniciativa pròpia o per
representació de l’Institut on cursen ESO. Cada centre haurà fet una selecció prèvia
per fer una proposta final d’un, o excepcionalment, dos treballs.

3. Formats admesos:
·Publicacions en paper: arxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la
publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d’inscripció.
·Arxius sonors: arxiu en format MP3
·Arxius audiovisuals: arxiu en format MP4, AVI o WebM.
·Internet / plataformes digitals: URL, arxiu autoexecutable o enllaç a format PDF.
Els fitxers no podran tenir una mida més gran de 2GB.

4. Els treballs aspirants al Premi s’enviaran a l’adreça de correu electrònic
sfb.pre.lluisespinal@santfruitos.cat entre l’1 de desembre de 2021 al 15 de gener de
2022 (ambdós inclosos).

Paral·lelament s’haurà de presentar mitjançant instància pròpia al Registre General
d’entrada a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages de forma presencial o telemàtica
en el següent enllaç:
https://www.santfruitos.cat/seu-electronica/serveis-i-tramits/tramits/ 
la següent documentació:
-Document Nacional Identitat del o dels autors/res
-Model normalitzat de presentació al Premi Lluís Espinal de periodisme social i de
denúncia en la modalitat de l’ambit educatiu degudament omplert i signat pels
autors/res 
(Si hi ha més d’un autor/ra s’haurà de presentar un model per autor/ra)
-Model normalitzat de cessió de drets d’autor.
(Si hi ha més d’un autor/ra s’haurà de presentar un model per autor/ra)

Els models normalitzats estaran disponible a la web de l’Ajuntament amb tota la
informació del Premi.
La inscripció implica l’autorització per a l’explotació, reproducció i difusió dels
treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus
canals d’informació que han estat guardonats amb el Premi Lluís Espinal. 

5. Per a la selecció dels treballs i la valoració final del jurat, es tindran en compte els
criteris següents:
·La qualitat periodística i narrativa dels treballs.
·L’equilibri de recursos disponibles i el resultat final del treball.
·L’esforç en la investigació pròpia amb pluralitat i contrast de fons.
·El tractament contextualitzat i la sensibilització social.
·L’enfocament original.
·L’ús d’una terminologia que reflecteixi la realitat incidint en el respecte a la dignitat
de les persones.
·Impacte social aconseguit amb la divulgació del treball.
·Qualitat del treball (amb aportació gràfica, arxius audiovisuals, disseny,...).

6. Un jurat qualificat decidirà el guanyador del Premi i, si s’escau, una menció
especial. 
El jurat estarà format per persones destacades del periodisme i l’educació d’àmbit
nacional, un/a representant de l’Ajuntament i un membre de la comissió Lluís
Espinal i un/a representant del Departament d’Ensenyament.

7.El Premi consistirà en una dotació econòmica de 500€.
Les persones guanyadores del Premi Lluís Espinal es donaran a conèixer en un acte
públic de lliurament el primer semestre del 2022 a Sant Fruitós de Bages.

8.L’escola del treball guanyador, passarà a formar part del jurat de la següent 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 l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages amb un/a representant dels/les col·laboradors/es.

Bases del Premi

Categoria Escolar
Tota la informació a: www.santfruitos.cat
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