
PREMIS EUGENI MOLERO i ALBERT VIRELLA i BLODA 
de Periodisme i Investigació Comarcal

El Consell Comarcal del Garraf convoca des de l’any 1992 els Premis Eugeni Molero de Periodisme i Investigació Comarcal  en 
homenatge i memòria de qui fou escriptor i periodista, impulsor de nombrosos projectes en l’àmbit cultural i col·laborador en diferents 
publicacions.

Els Premis fins a l’any 2011 eren anuals, a partir del 2014 passen a ser bianuals. Així mateix, incorporem l’any 2014 un recordatori i 
reconeixement a la figura d’Albert Virella i Bloda, historiador i estudiós de les viles de la comarca del Garraf i del Penedès i autor de 
centenars d’articles i diversos llibres, principalment sobre els segles XVIII i XIX. Virella fou també fundador de l’Institut d’Estudis 
Penedesencs.

Amb aquesta convocatòria l’ens comarcal vol fer un reconeixement al treball periodístic i d’investigació relacionat amb el Garraf i 
vol donar suport a aquelles persones i joves que amb el seus treballs periodístics o d’investigació promocionen i donen a conèixer 
el nostre territori.

1. Periodisme escrit. 

Poden optar a aquest premi els articles i reportatges relacionats 
amb la comarca del Garraf, publicats a la premsa en format imprès 
o digital, o en portals o blogs d’Internet. 

2. Periodisme audiovisual (ràdio i televisió). 

Poden optar a aquest premi els reportatges, programes i vídeos 
relacionats amb la comarca del Garraf, que s’hagin enregistrat i 
emès per ràdio i televisió, o en portals o blogs d’Internet. 

3. Periodisme gràfic. 

Poden optar a aquest premi les fotografies o reportatges fotogràfics 
(màxim 3 fotos) relacionats amb la comarca del Garraf, publicats 
a la premsa o en portals o blogs d’Internet. 

4. Estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual. 

Pot optar a aquest premi qualsevol treball periodístic relacionat 
amb la comarca del Garraf i realitzat per estudiants de graus de 
Periodisme o Comunicació Audiovisual, en qualsevol format, que 
no hagi estat publicat o emès en un mitjà de comunicació. 

5. Investigació. 

Poden optar a aquest premi estudis, investigacions i treballs de 
recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics, artístics, 
econòmics, sociològics, literaris, etc. de la comarca del Garraf. 
Els treballs han de ser originals, inèdits, no publicats ni premiats.

6. Investigació per a estudiants de batxillerat. 

Poden optar a aquest premi estudis, investigacions i treballs de 
recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics, artístics, 
econòmics, sociològics, literaris, etc. Els treballs han d’estar 
realitzats exclusivament per alumnes de batxillerat dels instituts 
d’estudis de secundària de la comarca del Garraf.

MODALITATS

DOTACIÓ
Periodisme escrit: 2.000 €
Periodisme audiovisual: 2.000 €
Periodisme gràfic: 2.000 €
Estudiants de periodisme i comun. audiovisual: 1.000 €

TERMINIS I CONDICIONS

Els treballs que opten als Premis en les categories de periodisme 
hauran d'haver estat publicats o emesos  entre l'1 de gener de 
2013 i el 31 de desembre de 2014 excepte en el cas dels 
estudiants, que hauran de presentar treballs que no hagin estat 
difosos a través d'un mitjà de comunicació.

En el cas dels Premis d'investigació, els treballs han d'estar 
realitzats entre l'1 de gener de 2013 i el 15 de març de 2015. 

Els treballs es poden haver realitzat o publicat en qualsevol 
idioma. En cas que no siguin en català o castellà, s’haurà 
d’aportar una traducció del treball en qualsevol d’aquests dos 
idiomes. 

Es poden presentar als Premis treballs individuals o en grup i 
en una única modalitat. En cas de ser un grup, els seus integrants 
no es poden presentar també individualment.

El jurat que decidirà les persones guanyadores dels Premis 
Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de Periodisme i Investigació 
Comarcal està presidit per el/la president/a de l’Àrea de Patrimoni, 
Cultura i Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Garraf 
i estarà format per representants del món del periodisme i de la 
cultura. 

El veredicte del jurat serà inapel·lable. De les sessions del jurat, 
se’n redactarà una acta que signaran tots els membres, on es 
farà constar expressament el resultat de la votació. 

El jurat es reserva la facultat d’interpretar aquestes bases en 
cas de dubte o de resoldre qualsevol contingència no prevista 
i queda facultat per declarar deserta una o vàries modalitats, si 
així ho estima convenient.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer públicament en un 
acte de lliurament que se celebrarà durant el mes d’abril de 2015 
a la comarca del Garraf i que serà oportunament anunciat.

JURAT, VEREDICTE I LLIURAMENT

Investigació: 2.000 €
Investigació estudiants de batxillerat: 1.000 € 
* (600€ per a l’alumne i 400€ per al centre educatiu).











PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

ELS TREBALLS PER TOTES LES MODALITATS S’HAN DE PRESENTAR ENTRE EL 19 DE DESEMBRE DE 2014 I EL 
31 DE MARÇ DE 2015 (AQUEST INCLÒS).

Caracterísitiques específiques per a cada modalitat

Convoca

Informació i inscripcions Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de Periodisme i Investigació Comarcal 

Consell Comarcal del Garraf. Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8, de Vilanova i la Geltrú. Telèfon: 93 8100400 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous a la tarda de  16 a 18:30 h.

Per les modalitats de periodisme escrit i audiovisual es poden fer inscripcions a través del correu electrònic: comunicacio@ccgarraf.cat
o a través del web www.ccgarraf.cat. En ambdos casos s'ha d'adjuntar el full d'inscripció.

Investigació 

Premi d’Investigació: Els treballs han de tenir una extensió d’entre 
75 fulls (mínim) i 100 fulls (màxim), mida DINA4, amb cos de lletra 
12 i escrit a doble espai. Els annexos es comptabilitzen com a part 
dels fulls esmentats. Els concursants han de presentar una declaració 
signada en la qual consti que l’obra presentada no ha estat editada 
o premiada, ni amb el títol actual ni amb cap altre.

Investigació per a estudiants de batxillerat: No hi ha límit 
d’extensió dels treballs. Els concursants han de presentar una 
declaració signada en la qual consti que l’obra presentada no ha 
estat editada o premiada, ni amb el títol actual ni amb cap altre.

Periodisme

Periodisme escrit: Original o fotocòpia de l’edició del mitjà on 
s’ha publicat el treball, o arxiu en PDF i adreça web del portal o 
blog en què s’ha publicat.

Periodisme audiovisual: Còpia en suport digital del treball o 
adreça web del portal o blog en què s’ha publicat. (El/la guanyadora 
en aquesta categoria haurà d’enviar posteriorment el treball en 
format MP4, en el cas dels vídeos i MP3, en el cas dels àudios).

Periodisme gràfic: Fotografia (mides: 20 x 30 cm). Haurà d’anar 
muntada en un paspartú blanc o negre de 40 x 50 cm i amb la 
fotocòpia de l’edició del mitjà on s’ha publicat. (El/la guanyadora 
en aquesta categoria haurà d’enviar posteriorment el treball en 
format JPG)

Estudiants de Periodisme i Comunicació Audiovisual: Còpia 
de l’article, reportatge o entrevista si opta al premi de periodisme 
escrit; còpia en suport digital del reportatge o entrevista si opta 
per la categoria audiovisual o fotografia (20 x 30cm - muntada en 
un paspartú blanc o negre de 40 x 50 cm) si opta a la categoria 
de periodisme gràfic. Cap dels treballs pot haver estat publicat.

Els treballs d’investigació (inclosos els treballs d’estudiants) 
s’han de presentar en paper i en format digital, en un sobre 
tancat amb un lema al seu exterior, per tal de garantir el seu 
anonimat. 

Els treballs en la categoria de periodisme s’han de presentar 
acompanyats amb el full d’inscripció dels Premis que trobareu 
al final d’aquest document. En el cas dels treballs d’estudiants 
de periodisme i comunicació audiovisual, també s’haurà d’aportar 
la fotocopia de la matrícula 2013-2014 o 2014-2015.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquests Premis implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com les decisions del jurat.
Els treballs guardonats restaran propietat del Consell Comarcal del Garraf, que es reserva els drets de reproducció i publicació de 
les obres guanyadores. En el cas del premi d’investigació, l’Associació d’Amics de la Biblioteca Víctor Balaguer es compromet a fer-
ne difusió i publicació parcial o total al seu butlletí. La resta de treballs no premiats, que no siguin recollits abans de dos mesos des 
de la data de publicació del veredicte, restaran en propietat del Consell Comarcal del Garraf, i es reserva el dret a la reproducció i 
publicació. Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractades i incorporades en un fitxer del Consell Comarcal 
del Garraf que, d’ara endavant, en serà el responsable per tal de gestionar aquest concurs i per informar-lo de futures activitats culturals 
promogudes pel Consell Comarcal. Així mateix, l’informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la 
Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8 de Vilanova i la Geltrú o al correu ccgarraf@ccgarraf.cat.

Amb el suport de: Amb la col·laboració  de:
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Dades de la persona participant 
 
Noms i cognoms:  
Adreça Postal:  
Municipi:  
Codi Postal 
Telèfon de contacte 
Adreça electrònica:  
 
Dades del treball: (Empleneu la categoria corresponent i elimineu les altres) 
 

1. Premi de periodisme escrit 
 

a. Títol del projecte: 
b. Autor/s: 
c. Data de publicació:  
d. Mitjà o blog:  

 
2. Premi de periodisme audiovisual 

 
a. Títol del projecte: 
b. Autor/s: 
c. Data de publicació:  
d. Mitjà o blog:  

 
3. Premi de periodisme gràfic 

 
a. Títol del projecte: 
b. Autor/s: 
c. Data de publicació:  
d. Mitjà o blog:  

 
4. Premi per estudiants de Periodisme o Comunicació Audiovisual 

 
a. Títol del projecte: 
b. Categoria: 
c. Autor/s: 

 
5. Premi d’Investigació 

a. Títol del projecte: 
b. Autor/s: 

 
6. Premi d’Investigació per estudiants de Batxillerat 

a. Títol del projecte: 
b. Autor/s: 
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Breu explicació del projecte 
(10 línees com a màxim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materials que presenta:  
(Detalleu si presenta publicacions en paper o pdf; CD, DVD o arxius .mov, .mp4, .mp3, fotografies en 
paper i .jpg) 
 
Publicació en paper 
Publicació en pdf    
CD o DVD 
Arxius .mov o .mp4, .mp3 
Arxius .mp3
Fotografies en paper
Fotografies en .jpg 





 
Observacions 
 
 
 

              
 

 


