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BASES DEL PREMI LLUÍS ESPINAL DE PERIODISME SOCIAL I DE DENÚNCIA 

Lluís Espinal i Camps (Sant Fruitós de Bages 1932- La Paz, Bolívia 1980). Consagrat 
sacerdot jesuïta, va estudiar Periodisme i Audiovisuals a Bèrgam (Itàlia). Després de 
dos anys de treball a T.V.E. en el programa “Cuestión urgente”, el qual va ser censurat 
pel règim franquista, el 1968 marxa a Bolívia. Allà es consagra a la crítica de la producció 
cinematogràfica, a la TV, a la ràdio i al periodisme. Va col·laborar a Ràdio Fides, als 
diaris ''Presencia” i ''Ultima hora" de La Paz. Va produir diversos curtmetratges per a la 
Televisió Boliviana escrivint diversos llibres sobre cinema, els quals van ser els 
fonaments de la producció cinematogràfica a Bolívia i va ser professor de mitjans de 
comunicació social de les Universitats Major de San Andrés i Catòlica de La Paz. 

El 1979 va fundar i dirigir el setmanari '“Aquí”, caracteritzat per donar veu al poble quan 
els mitjans de comunicació eren dominats pels diferents règims totalitaris de Bolívia. 

Espinal no es va limitar a ser un professional dels mitjans de comunicació, sinó que en 
va fer l’instrument del seu servei al poble, desesperançat i sense veu, de Bolívia. 
L’experiència de la dictadura franquista que havia patit a Espanya, i sobretot, la seva 
integritat personal i un ferm sentit de la justícia, el van convertir en profeta de la llibertat 
i l'esperança.   

El 21 de març de 1980 fou segrestat a mitjanit, torturat i assassinat per un grup de 
paramilitars, per ser una figura incòmode pel poder. 

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb voluntat de retre homenatge i posar en 
valor la tasca de defensa dels drets fonamentals de les persones portada a terme per 
Lluís Espinal i Camps, convoca de forma bianual el  Premi Lluís Espinal de periodisme 
social i de denúncia al millor treball publicat durant el 2021, contemplat en dues 
categories:  

A) l’elaborat per professionals de la comunicació en qualsevol mitjà d’àmbit 
nacional català;  

B) l’elaborat per alumnes d’ESO de tot l’àmbit educatiu català. 

 

Categoria A)  

 

1. El Premi Lluís Espinal de periodisme social i de denúncia distingirà un treball 
periodístic de continguts que defensin valors socials i/o de denúncia de 
situacions de vulneració de drets fonamentals, en els seus diversos formats, 
publicat o emès en català als Països Catalans per un mitjà de comunicació o per 
un grup a través de la xarxa. 
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2. Les persones aspirants al Premi hi 
concorren per iniciativa pròpia, per presentació dels mitjans de comunicació o bé 
a proposta de les comissions seleccionadores que es constituiran. 
 

3. El període en què s’ha d’haver publicat o editat el treball és, en aquesta primera 
convocatòria, de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021.  

 
4. Formats admesos: 

• Publicacions en paper: arxiu en format PDF.  
• 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. 
 

5. Presentació dels treballs 
Els treballs aspirants al Premi s’enviaran a l’adreça de correu electrònic 
sfb.pre.lluisespinal@santfruitos.cat entre l’1 de desembre i el 15 de gener de 
2022 (ambdós inclosos). 
 
Paral·lelament s’haurà de presentar mitjançant instància pròpia i, que s’annexa 
en les presents bases, 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 d’Identitat del o dels autors/res 
- Model normalitzat de presentació al Premi Lluís Espinal de periodisme 

social i de denúncia en la modalitat de professional, 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 certificació de publicació de l’article o emès la peça per 
part de la direcció del mitjà de comunicació corresponent, degudament 
omplert i signat 

- 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 d’inscripció, certificació i cessió dels drets d’autor estaran disponibles 
a la web de l’Ajuntament amb tota la informació del Premi així com l’annex 1 
d’aquestes bases.  

No seran admesos aquells/es participants que no hagin realitzat els dos tràmits 
(enviar el treball per correu electrònic i entrar per registre d’entrada la seva 
presentació al Premi). 

La inscripció implica l’autorització dels drets per a la explotació, reproducció o 
difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en 

mailto:sfb.pre.lluisespinal@santfruitos.cat
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els seus canals d’informació que han estat 
guardonats amb el Premi Lluís Espinal de periodisme social i de denúncia.  

 
6. Per valorar els treballs presentats es constituiran unes comissions 

seleccionadores formades per periodistes i persones del món de l’edició d’àmbit 
nacional. Cada comissió seleccionadora farà una proposta d’un, o 
excepcionalment dos, treballs al jurat del premi.  
 

7. Tant per a la selecció per part de les comissions com per al premi final, es tindran 
en compte els criteris següents: 
 

• La qualitat periodística i narrativa dels treballs. 
• 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. 
• L’impacte social aconseguit amb la divulgació del treball. 
 

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

9. El Premi consistirà en una dotació econòmica de 2.000€ 
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. 

10. L’autor/a del treball guanyador, o en el cas de ser un treball col·lectiu la persona 
que designin, passarà a formar part del jurat de la següent edició del premi. 
 

11. El Premi podrà ser declarat desert si, a judici del jurat, cap dels treballs no té la 
qualitat suficient. 
 

12. Qualsevol incidència en el procés del Premi serà resolta per l’Ajuntament de Sant 
Fruitós i un/a representant de cadascuna de les entitats col·laboradores 
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MODALITAT ÀMBIT PROFESSIONAL 

 

 

INSTÀNCIA PER PARTICIPAR AL PREMI LLUÍS ESPINAL DE PERIODISME SOCIAL I DE 
DENÚNCIA  

 

1. DADES PERSONALS 
(En cas que sigui un treball col·lectiu, cal presentar un formulari per a cada autor/a participant) 

 

Primer cognom: Segon cognom: Nom: 

 

 

  

DNI: Correu electrònic: 

Domicili, carrer i número: 

 

 

Localitat: 
 
 

Codi postal: Telèfon: 

 
2. DADES DEL TREBALL:   

 

 
 
 
EXPOSO: Que desitjo prendre part del I PREMI LLUÍS ESPINAL DE PERIODISME SOCIAL I 
DE DENÚNCIA, i que reuneixo tots i cadascun dels requisits exigits en les bases del premi  
S’adjunta a la present la següent documentació: 
 

Títol   

Tipologia del treball i format 
(article escrit, sonor, 
documental, etc.) 
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a) Fotocòpia del DNI. 
b) Model normalitzat de certificació de publicació de l’article o emès la peça per part de 

la direcció del mitjà de comunicació corresponent, degudament omplert i signat 
c) Model normalitzat de cessió de drets d’autor degudament omplert i signat 
d) Treball periodístic en el qual es vol presentar al premi. 
• Formats admesos: 

o Publicacions en paper: arxiu en format PDF.  
o Arxius sonors: arxiu en format MP3 
o Arxius audiovisuals: arxiu en format MP4, AVI o WebM. 
o Internet / plataformes digitals: URL, arxiu autoexecutable o enllaç a format 

PDF. 
• Els fitxers no podran tenir una mida més gran de 2GB. 

 
Per tot això, us DEMANO : Que tingueu per presentada aquesta instància i documentació annexa 
i, en conseqüència, que m’admeteu com a participant del I PREMI LLUÍS ESPINAL DE 
PERIODISME SOCIAL I DE DENÚNCIA EN LA MODALITAT PROFESSIONAL. 

 
Nota legal:  

� (Si us plau, marqueu la casella i signeu a sota) El/la participant és coneixedor/a de que el fet de 
participar en aquest Premi implica ser coneixedor també de les condicions de participació 
establertes a les bases legals del Premi, que ha llegit i accepta expressament amb el present 
formulari i que també pot consultar a la pàgina web del Premi (www.santfruitos.cat)  

 
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades), us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord amb l’art. 
66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits 
de la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb l’art. 68 de la llei citada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del qual s’és titular 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació 
existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament. Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna 
de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en 
els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica 
ajuntament@santfruitos.cat. 

 
Sant Fruitós de Bages, a ............ de ...................... de 202.... 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
  

http://www.santfruitos.cat/
mailto:ajuntament@santfruitos.cat
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CERTIFICAT DE PUBLICACIÓ 
 
 

En/Na____________________________________________________________, amb 

DNI _______________________ com a representant del mitjà de comunicació 

____________________________________________ d’àmbit català 

CERTIFICO: 

Que en/na _____________________________________________________ amb DNI 

___________________________________ ha publicat el reportatge/documental/article  

titulat _________________________________ al nostre mitjà de comunicació i que es 

troba disponible en la direcció web/ publicació (dia/mes/any) 

___________________________________________. 

A ________________________, ___ d___________________ de 2021. 

 

 

 

 

Signatura 
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CESSIÓ DE DRETS 
(En cas que sigui un treball col·lectiu, cal presentar un formulari per a cada auto/a 
participant) 
 
 
 
En/Na____________________________________________________________, amb 

DNI _______________________ i com autor/a del treball periodístic titulat 

_________________________________________________________ 

AUTORITZO 

La cessió dels drets d’explotació, reproducció i difusió del treball assenyalat si aquest 

resulta ser premiat a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per ser publicats. 

La propietat intel·lectual i autoria seran sempre de l’autor/a. 

 

A ___________________________, ____ d _____________________de 202 

 

 

Signatura 

 


