IX Premi
de periodisme
solidari
Sobre persones,
institucions o
col·lectius que lluiten
contra les desigualtats
Nord-Sud, la pobresa
i l’exclusió social, i
que destaquen pel seu
compromís o activitats
a favor de la solidaritat,
la pau, els drets
humans i l’entesa entre
cultures i religions.

Joan Gomis Sanahuja va ser president de Justícia i Pau de
Barcelona des de 1976 fins a la seva mort. També va presidir
Justicia y Paz d’Espanya, la Federació Catalana d’ONG per
al Desenvolupament i la Federació Catalana d’ONG per la
Pau. Va ser un dels impulsors de la creació del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, i en va ser vicepresident de 1986 al 1991.
Va participar en diverses missions de drets humans a
Amèrica, Àsia i Àfrica. També va ser director de l’ICESB
(Institut Catòlic d’Estudis Socials). El 1951 va ser un dels
fundadors de la revista El Ciervo i va ser-ne subdirector
fins el 1971. Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació i va publicar llibres com Un jueu a Natzaret, León
rugiente, Desitjada Sumatra, La lluita pels drets humans i
les Memòries cíviques. També va dedicar-se a la il·lustració
gràfica i a la pintura. Entre altres distincions va rebre els
premis Carles Cardó i Francesc Eiximenis de narrativa, el
Serra i Moret d’assaig, i el Memorial Joan XXIII per la seva
tasca a favor de la pau.
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Amb el suport de:

Convoquen:

30 anys

Memorial Joan Gomis
(10 de juny de 1927 - 30 de setembre de 2001)

IX Premi de periodisme solidari

BASES

1

El Memorial Joan Gomis es convoca per mantenir viva la memòria de la figura de Joan
Gomis i el seu exemple de compromís i treball en favor de la pau, els drets humans i l’eliminació
de la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats Nord-Sud. Aquesta tasca la va desenvolupar com a
dirigent i promotor de diverses iniciatives cíviques i associacions, especialment des de la presidència de
Justícia i Pau (1976-2001), així com a través dels seus llibres i de les seves col·laboracions als mitjans
de comunicació.

2

El Memorial el convoquen conjuntament les següents entitats: Justícia i Pau, Cristianisme i
Justícia (Fundació Lluís Espinal), FundiPau, Fundació Cultura de Pau, Facultat de Comunicació
Blanquerna i les revistes El Ciervo i Foc Nou. El premi es convoca amb el suport econòmic del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

d’admissió d’originals i de candidatures en ambdues modalitats per la convocatòria
6Elde termini
2014 finalitza el 30 de juliol de 2014.
El premi per les obres periodístiques està dotat amb 1.500 euros. Les trajectòries seran pre7
miades amb 1.500 euros. Els premiats rebran un diploma acreditatiu amb una il·lustració
de Joan Gomis.
El Jurat, que decidirà sobre les dues modalitats, estarà format per una persona designada
8
per cadascuna de les entitats convocants, un representant del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, presidit per un membre de la família de Joan Gomis. El jurat designarà un
secretari. El veredicte del jurat serà inapel·lable, no es retornaran originals presentats ni es mantindrà correspondència amb els candidats.

El Memorial inclou dues modalitats: a) obres periodístiques en català o castellà, i b) trajectòries
El Memorial es celebrarà amb un acte de lliurament dels premis, que es convocarà la
3periodístiques.
9tardor
de 2014 i que també serà en record de l’aniversari de la mort de Joan Gomis.
En la modalitat a) es premien obres periodístiques escrites o audiovisuals de qualse4
vol gènere (article, entrevista, reportatge...), inèdites o publicades. Les obres han d’informar
i fer visible l’acció de persones, institucions o col·lectius que lluitin contra les desigualtats Nord-Sud,
Guanyadors d’edicions anteriors

la pobresa i l’exclusió social, i que destaquin pel seu compromís o activitats a favor de la solidaritat,
la pau, els drets humans o l’entesa entre cultures i religions. Les obres que es presentin no podran
superar les 5.000 paraules en les peces escrites, o tenir una duració superior a 1h en cas de peces audiovisuals. En cas de que es tractés d’una obra publicada, no podrà ser anterior a l’1 de gener de 2013.
En cas de voler presentar més d’una obra, es podrà fer amb un màxim de dues per persona o entitat.
Les candidatures s’hauran de lliurar per correu electrònic a la direcció memorialjoangomis@gmail.com
en format digital. En el cas dels documents audiovisual s’hauran de poder de visionar on-line (canal
vimeo, youtube...etc). Cal en tots els casos incloure les dades personals i de contacte dels autors.
En la modalitat b) es premien trajectòries periodístiques de persones, institucions/mitjans, pro5
grames/seccions periòdiques, o iniciatives que mostrin un compromís a l’hora d’informar, que
promoguin els valors solidaris del certamen. Per presentar-se caldrà elaborar en format digital una

biografia, perfil o descripció històrica que mostri els mèrits periodístics de la persona, institució, programa, o iniciativa. Aquesta descripció es complementarà amb els links i arxius adjunts convenients.
Tot això s’haurà de lliurar per correu electrònic a la direcció memorialjoangomis@gmail.com en format
digital. Cal en tots els casos incloure les dades personals i de contacte dels autors.

Guanyadors 1a edició
Publicada: Pere Masramon i Pilar García:
“El Perú de Godayol”.
Guanyadors 2a edició
Inèdita: Sergi Picazo i Iolanda Parra:
“Nicaragua, el regne de les ONG”.
Inèdita: Alberto Arce i Luca Gervasoni:
“L’estranger en la cambra fosca”.
Publicada: Antoni Bassas, trajectòria periodística: “El Matí de Catalunya Radio”.
Guanyadors 3a edició
Inèdita: Jesús Garcia Pastor:
“Índia i el puzle impossible de las castes”.
Inèdita: Laia de Ahumada:
“Una casa comuna i compartida”.
Publicada: Siscu Baiges, trajectòria periodística: “Tots x tots” de Com Ràdio.

Guanyadors 4a edició
Inèdita: Maribel Hernández:
“La ocupación israelí contada por sus
soldados”.
Emesa: Paco Simón y Óscar Bernácer
(Fundación CEPS): “Volver a nacer”.

Guanyadors de la 7a edició
Obra periodística: Col·lectiu Contrast/FDQ:
“Líban. Pacte de silenci”
Trajectòria: Roberto Savio

Guanyadors de la 8a edició
Obra periodística: Gemma Parellada:
“La guerra sin fin”
Guanyadors de la 5a edició
Inèdita: Oriol Andrés, Carles Castro
Trajectòria: “Latituts” (programa televisiu
i Gemma García: “La Somalia refugiada”. de TV3, director: Jordi Vilardell)
Publicada: Juan Ignacio Cortés: “Memoria
liberadora”.
Guanyadors de la 6a edició
Obra periodística: Ander Izagirre:
“Mineritos”.
Trajectòria: Kim Manresa, fotoperiodista.

