ACTA DEL JURAT
XIX PREMIS EUGENI MOLERO DE PERIODISME I INVESTIGACIÓ
A Vilanova i la Geltrú, el 12 d’abril, es reuneix el Jurat del Premi Eugeni Molero de Periodisme i
Investigació Comarcal en la seva dinovena edició.
Composició del Jurat:
-

President:
Sra. Maria Lluïsa Romero, Presidenta de l’àrea de Patrimoni i Cultura del Consell

Comarcal del Garraf.
-

Vocals:
Sr. Rafel Mestres (Responsable de l’Arxiu Comarcal del Garraf)
Sr. Mike Alentorn (Fotògraf)
Sr. Jordi Eroles (Periodista)
Sr. Samuel Valls (Mestre)

-

Secretari:
Sr. Luís Ochoa (Cap de l’àrea de Patrimoni i cultura del Consell Comarcal del
Garraf)

Un cop verificat que els treballs s’ajusten a les bases, el jurat procedeix a la deliberació i
posteriorment a la votació:
1.

El premi de Periodisme Imprès/ Digital. Dotat amb 2.000 €, al qual hi podien optar els
articles, reportatges i treballs publicats al llarg de l’any 2011 a la premsa de difusió local,
comarcal o nacional, en format imprès o digital i amb temàtica relacionada amb la
comarca del Garraf; El jurat acorda atorgar el premi al treball presentat per la
revista Descobrir titulat Garraf Romàntic .

2.

El premi de Periodisme Televisiu, dotat amb 2.000 €, al qual hi podien optar els
reportatges, programes i vídeos d’àmbit comarcal que s’hagin enregistrat i emès al llarg del
2011 a les televisions locals o nacionals, amb convocatòria individual o de grup. El jurat
acorda atorgar el premi al Reportatge: Recordis Ribes presentat per Magí Fortuny
i Poch, Carles Miret i Massó, i Miquel Obenza Vilar, emes per Canal Blau/ Maricel
Televisió.

3.

El premi de Periodisme Radiofònic, dotat amb 2.000 €, al que podien optar els
reportatges, programes i guions radiofònics que s’hagin enregistrat i emès al llarg del 2011
per ràdio i que tractin temes relacionats amb la comarca del Garraf, El jurat acorda
atorgar el premi al espai radiofònic “Veïns” presentat per Josep Lluis Rodríguez
Villanueva, emes per Radio Cubelles.
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4.

El premi de Periodisme Gràfic, dotat amb 2.000 €, al qual podien optar fotografies o
reportatges fotogràfics que s’hagin publicat al llarg de l’any 2011 a la premsa de difusió
local, comarcal o nacional relacionats amb la comarca del Garraf, els membres del Jurat
acorden, enguany, per unanimitat, deixar el premi Desert.

5.

El premi d’Investigació comarcal, dotat en 2.000 €, al qual hi podien optar estudis i
investigacions sobre aspectes de la comarca del Garraf, el jurat acorda atorgar el premi
al treball: “Cultura Popular en Temps de dictadura”. L’Associació d’alumnes
Obrers de l’Escola industrial, escrit

per Albert Tubau Garcia. El Jurat també

acorda, per unanimitat en aquesta edició, fer un reconeixement al treball “Quina
ciutat vàrem estar a punt de fer” de Montserrat Comas per la qualitat del treball
lliurat.
6.

Investigació alumnes de batxillerat dotat en 1.000 € (600 € per l’alumne

400 € pel

Centre) , al qual hi podien optar estudis i investigacions sobre aspectes de la comarca del
Garraf,

el

jurat

acorda

atorgar

el

premi

al

treball:

“Possibilitats

de

desenvolupament de l’activitat turística a Vilanova i la Geltrú” realitzat per
Anabel Ramos Barbecho de l’Institut Lluc i Rafecas

El secretari, en nom del President del Jurat, aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estén
aquesta acta.

Lluis Ochoa Mejia
Cap de l’àrea de patrimoni i cultura
Consell Comarcal del Garraf
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