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Premi Ciutat de Tarragona
de Comunicació
L’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de
Tarragona, EMCT, ha convocat la tercera edició del Premi
Ciutat de Tarragona de Comunicació amb l’objectiu de
distingir el millor treball de caire periodístic emès o
publicat, indistintament, en qualsevol dels mitjans de
comunicació següents: premsa escrita, ràdio, televisió o
Internet. A més, també s’ha convocat un premi de
fotoperiodisme i un altre per a publicitaris en formació.

E

n aquesta edició s’han presentat un total de 57 treballs, fet
que suposa un increment molt important respecte a les
anteriors edicions. Entre els participants hi trobem programes de
TV3, TVE o Com Ràdio, entre d’altres. També s’han presentat
articles i fotografies de diaris com El Punt, Diari de Tarragona, La
Vanguardia i El Periódico i revistes com Sàpiens. La novetat d’aquesta
edició ha estat la convocatòria d’una nova categoria, la de publicitaris
en formació, adreçada als estudiants de Comunicació i Audiovisuals.
Pel que fa a la temàtica, aquesta ha estat molt àmplia. Hi ha
programes o articles de viatges, reportatges sobre personatges
diversos com Terenci Moix o Jordan, jugador de l’NBA, o
treballs relacionats amb la ciutat de Tarragona i el seu patrimoni.
El treball guanyador d’enguany ha estat el programa
Testimonis. La Guerra Civil al Camp de Tarragona, emès a Canal
Reus Televisió. Els autors són Pedro Nogales Cárdenas i Xavier Bas.
El jurat també ha concedit un accèsit a Lluís Milián Carbó
per Entre Rejas, una foto apareguda al Diari de Tarragona.
La resta de finalistes, i que han rebut una rèplica del Sarcòfag del
Pedagog, obra de l’artista joier Jordi Borrás, han estat:
- Ràdio: a Ràdio Santpedor pel seu programa El Tobogan
- Premsa escrita: a Carina Filella Ciuraneta, per l’article
Buscant el temple perdut de Tàrraco, publicat a Sàpiens
- Internet: a Lola Galicia Barrafon per la pàgina web El barri
jueu o call de Tarragona

- Publicitaris en formació: a Marc Solé Villaverde, Sergi Berga
Luque, Frederic Recasens Rafí, Paula Ulloa Basterrechea i
Andrea Vázquez Creus per Tarragona, donde conviven sol y
cultura
El jurat ha decidit també atorgar dues distincions a:
Mònica Terribas pel seu programa La nit al dia
i a Lluís Mezquida per la seva trajectòria professional
Una altra de les novetats d’enguany ha estat l’organització de la
Setmana de la Comunicació, del 9 al 12 de desembre, on s’han
dut a terme diversos actes.
•Dia 9 a les 20 h - Debat: “L’esport de Tarragona i informació
local”, al Col·legi de Periodistes
•Dia 10 a les 20 h - Presentació del llibre La memòria dels
mitjans de comunicació, a càrrec d’Antoni Tortajada, director
del programa de TV3 Històries de Catalunya, al saló d’actes de
l’Ajuntament de Tarragona
•Dia 11 a les 20 h - Presentació de la pàgina web EMMCT,
SA. Conferència a càrrec de Vicent Partal, periodista i director
de Vilaweb, al saló d’actes de l’Ajuntament de Tarragona
•Dia 12 a les 19.30 h - Acte de lliurament del Premi Ciutat de
Tarragona de Comunicació, al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Tarragona. Conferència de Frederic Porta.
•Dia 12 a les 21 h - Sopar de la Nit de la Comunicació, a
l’Hotel Imperial Tàrraco.
En el proper número els oferirem un ampli reportatge fotogràfic
tant del lliurament del Premi Ciutat de Tarragona de
Comunicació com de la Setmana de la Comunicació.

Jordi Pujol rep la
Medalla d’Or de la Ciutat

J

ordi Pujol va rebre la Medalla d’Or de la Ciutat de Tarragona en un acte que
es va celebrar el passat dia 28 de novembre al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Tarragona.
Jordi Pujol va agrair la distinció i va recordar alguns dels molts moments de la seva
estreta relació amb la nostra ciutat.
El Ple de l’Ajuntament de Tarragona va acordar per unanimitat atorgar aquesta medalla al que ha estat durant dues dècades president de la Generalitat de Catalunya.
15
desembre

