PREMI DE PERIODISME
CAMBRA REUS 2021
BASES
El Premi de Periodisme CAMBRA REUS, inclòs en el programa dels PREMIS CAMBRA 2021 de la Cambra de
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus, té com a objectiu distingir els treballs periodístics que ajuden a
divulgar la tasca de les empreses de l’àmbit territorial de la Cambra que comprèn les comarques del Baix Camp,
Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta que s’han distingit per la seva trajectòria.
El premi el convoca la Cambra coincidint amb els Premis Cambra 2021 amb l’objectiu de reconèixer la feina dels
periodistes dels mitjans de comunicació de casa nostra que ajuden a divulgar l’activitat empresarial de la zona.
El jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l’originalitat dels temes abordats, així com el seu tractament crític i la seva capacitat analítica.
El premi reconeix les persones i la seva feina i promocionarà els treballs que en resultin guanyadors.

BASES I CONVOCATÒRIA
1. PARTICIPANTS I TEMÀTICA
El Premi CAMBRA REUS de Periodisme es concedeix als treballs periodístics sobre les empreses que s’han
distingit per la seva trajectòria o que parlin, de manera global, de l’activitat d’un sector determinat a l’hora d’incidir
en l’economia del territori.
Hi poden optar tots els treballs periodístics que difonguin experiències en aquest àmbit als mitjans de comunicació d’arreu de les cinc comarques, en format paper, vídeo, digitals i radiofònic, entre l’1 de gener de 2020 al 30
novembre de 2021.
2. PRESENTACIÓ
Els treballs s’hauran de presentar al Registre de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, al C/Boule, 2.
43201 Reus, en un sobre tancat adreçat a: Jurat del Premi de Periodisme CAMBRA REUS
El sobre haurà de contenir:
1. Full de presentació que contingui: les dades personals (nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça
electrònica i número de telèfon) i signatura de l’autor/a, breu descripció del treball periodístic (títol, mitjà
de comunicació i data de publicació o emissió i categoria a la que opta).
El tractament i la protecció de les dades personals es realitzarà segons el que preveu la normativa vigent
en aquesta matèria.
2. Un exemplar original del mitjà de comunicació en què s’hagi publicat o editat el treball, una gravació en
CD del reportatge audiovisual emès, original de la fotografia o còpia impresa del treball en cas que s’hagi
publicat en un mitjà digital.
Cada treball periodístic que opti als premis s’haurà de presentar al Registre per separat en un sobre
individual encara que tinguin la mateixa autoria.
3. TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini per presentar els treballs finalitzarà el divendres 3 de desembre de 2021.

4. CATEGORIES
El Premi de Periodisme CAMBRA REUS preveu quatre categories: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme
i mitjans digitals.
• PREMSA ESCRITA: Original de la publicació on apareix el reportatge, l’article o l’entrevista que
opta al premi.
• AUDIOVISUAL (TV, ràdio, ...): Gravació del reportatge, de l’entrevista o de la informació,
que es presenta al premi.
• FOTOPERIODISME: original de la fotografia o sèrie de fotografies pertanyents a un mateix reportatge, que
hauran d’anar acompanyades d’un peu explicatiu; les fotografies que formin part d’una sèrie que d’un
mateix reportatge es consideraran com una sola candidatura al premi.
• MITJANS DIGITALS: reportatges difosos a través de mitjans de comunicació que publiquen periòdicament
en format digital.
Quan el treball hagi estat fet en equip, s’haurà d’especificar quins han estat els/les principals col·laboradors/res.
5. DISTINCIÓ
El guardó consistirà en una distinció que els guardonats podran utilitzar a tots els efectes.
6. JURAT
El jurat estarà constituït per representats del Comitè Organitzador dels Premis amb l’assessorament de diversos
professionals dels mitjans de comunicació.
7. VEREDICTE
El veredicte es farà segons criteris d’interès periodístic, investigació, qualitat dels textos escrits i imatges mostrades, la projecció social, l’originalitat, la innovació i la creativitat. El jurat també tindrà en compte els recursos
disponibles i l’esforç aplicat en l’elaboració del treball.
El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en una o més categories. I també el d’atorgar més d’un
premi en cadascuna de les diverses categories.
8. LLIURAMENT
Les persones guanyadores i finalistes seran convidades a l’acte de lliurament del premi que es realitzarà el
decurs de la gala dels Premis Cambra 2021 que es farà el dimecres 22 de desembre a les 19.30h a l’auditori
de la fira de Reus.
9. DIPÒSIT
Els treballs no premiats els podrà recollir qui acrediti ser-ne l’autor/a, durant els tres mesos següents a la
publicació del veredicte.
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest premi comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i la cessió dels drets d’imatge a
efectes informatius i gràfics de difusió i promoció del Premi.
11. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per Comitè Organitzador dels Premis.
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