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Premi de Periodisme 

Mañé i Flaquer
TorredemBArrA

Joan Mañé i Flaquer 
Periodista i escriptor
[Torredembarra, 1823 - Barcelona, 1901]

Als vint anys es va traslladar a Barcelona i va col·laborar en mitjans de comunicació com 
“La Discusión” i “El Ángel Exterminador” i va dirigir “La Lira Española”. També va arribar 
a ser director del “Diario de Barcelona” i va guanyar la càtedra de Llatí i Castellà a la 
Universitat de Barcelona. Les seves obres més destacades són: “La revolución de 1868 juz-
gada por sus autores”, “La paz y los fueros” i “El oasis: viaje al país de los fueros (Provincias 
Vascongadas y Navarra)”. La vila de Torredembarra organitza anualment aquest premi de 
periodisme que porta el seu nom.

El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer és la convocatòria amb més prestigi dels Premis 
Vila de Torredembarra. Des de l’any 2001, la convocatòria presenta dos apartats a concurs, 
un per a periodisme turístic i un altre de comunicació local per a treballs que difonguin 
informació de Torredembarra.

www.torredembarra.cat
@ajTorredembarra



MeMBreS Del JuraT

JorDi Farré
Director de la Càtedra Internacional 
URV/Repsol d’Excel·lència 
en Comunicació

JoSeP Maria Girona
Director de SER Catalunya

Juan naVarro
Director de Comunicació de Repsol

Sara SanS
Presidenta de la Demarcació de 
Tarragona del Col·legi de Periodistes
de Catalunya

SerGio Vila-SanJuÁn
Coordinador del suplement Cultura/s de 
La Vanguardia. Premi Nadal de 2013

Un representant de l’Ajuntament 
exercirà de secretari amb veu i sense vot.

ConDiCionS
GeneralS

1. S’accepten treballs periodístics publicats 
en qualsevol dels quatre idiomes oficials de 
l’Estat. En el cas del basc i del gallec, s’han 
de presentar acompanyats d’una traducció a 
un dels dos idiomes oficials de Catalunya.

2. Els treballs premiats i aquells que 
consideri el jurat podran ser publicats 
per la Regidoria de Cultura. La concessió 
dels premis comporta la cessió dels drets 
d’autor per a la primera edició. Els treballs 
presentats no seran retornats.

3. Els jurats estaran formats per persones 
qualificades designades per la Regidoria de 
Cultura.

4. Tots els premis podran ser declarats 
deserts.

5. La quantia dels premis esmentats és 
en concepte d’import brut a percebre pel 
guanyador.

6. Tota incidència que les bases no 
especifiquin restarà a la interpretació dels 
respectius jurats.

7. La participació en aquest Premi implica 
l’acceptació de les bases.

8. Els concursants donen el consentiment 
al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre 
part en el concurs i per a la resta de la 
tramitació, d’acord amb la normativa vigent.

9. El veredicte dels premis es farà públic a la 
tardor de 2017.

ParTiCiPaCió
Podran concórrer articles o reportatges signats amb nom o amb pseudònim i publicats a 
la premsa diària, periòdica o especialitzada, portals informatius a internet o emesos per 
ràdio o TV, entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017.

És condició indispensable enviar el treball publicat, on es pugui comprovar clarament el 
nom de la publicació i la data. En el cas de treballs emesos per ràdio o televisió, cal enviar-
los acompanyats del guió (ràdios i televisions). També cal aportar una certificació del direc-
tor del mitjà de comunicació expressant la data, lloc i programa d’emissió. En el cas dels 
treballs publicats a internet, s’han de lliurar de la mateixa manera que s’han publicat al web 

(HTML, JPEG, etc.), link o impressió en paper.

Un mateix autor pot presentar diferents treballs sense cap límit, però no s’acceptaran a 
concurs les sèries. El premi es destina a un únic treball.

PreSenTaCió i TerMini
Els treballs s’hauran de presentar acompanyats de les referències personals de l’autor (foto-
còpia del DNI i telèfon de contacte). El termini màxim serà el 30 de setembre de 2017, a 
través del correu electrònic premis@torredembarra.cat, o a l’Ajuntament de Torredembarra 

(plaça del Castell, 8. 43830 Torredembarra). Més informació: 977 130 730 o al 977 640 025.

Temàtica
La Vila de Torredembarra en qualsevol 
dels seus aspectes: històric, econòmic, 
social, cultural, turístic, patrimonial... 

Temàtica
Turisme en qualsevol dels seus àmbits. 
S’admeten treballs relatius a qualsevol 
indret del món.

PreMi De PerioDiSMe Mañé i Flaquer CaTeGorieS

CoMuniCaCió loCal

PerioDiSMe TurÍSTiC

DoTaCió

DoTaCió

2.000 €

6.000 €

1

2

La persona guanyadora podrà col·laborar amb 
l’Ajuntament elaborant un contingut informatiu 
per a la difusió del municipi de Torredembarra. 
L’organització es reserva el dret de publicació de 
l’esmentat contingut.


