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 Enguany s’han presentat 66 treballs 

procedents de 34 mitjans de 

comunicació diversos 
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 Premis del CMBS als Mitjans de Comunicació 

 

L’Ajuntament lliura els guardons de la 

XVI Edició del Premi Consell Municipal 

de Benestar Social als Mitjans de 

Comunicació 2008 

 

L’Ajuntament de Barcelona celebra enguany la XVI Edició del Premi 

Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació. Dels 66 

treballs presentats a concurs, 22 corresponen a la categoria de premsa, 9 

a la de ràdio, 25 a la de televisió i 10 a la d’Internet. Tots els treballs tenen 

un únic fil conductor: el periodisme social.  

 

L’objectiu del premi és reconèixer, promocionar i divulgar el bon 

tractament de la informació apareguda a través dels mitjans de 

comunicació sobre temes socials de la ciutat de Barcelona. La dotació 

econòmica que s’estableix per igual a cadascuna de les categories de concurs: 

premsa, ràdio, televisió i Internet és de 6.010,12 € . Així mateix el jurat es 

reserva la possibilitat d’atorgar una menció especial a aquells treballs que 

consideri per un valor de 1.502,53 €. 

Des que al 1993 es va impulsar la primera edició dels premis, els guardons han 

anat recollint el pols dels mitjans de comunicació en temes socials. Cada cop 

més aquestes temàtiques adquireixen protagonisme en l’agenda dels diaris i 

publicacions, així com a les graelles de programes de ràdio i televisió. Aquesta 

tendència s’ha reflectit any rere any amb un increment dels treballs presentats 

a la convocatòria.  

Des de 1993, més d’un miler  treballs periodístics han optat al premi en les 

diferents categories de premsa, ràdio i televisió i a partir de l’any 2000 

també en la d’Internet. 

El Premi del Consell Municipal de Benestar Social als mitjans de comunicació 

compta amb les entitats i persones que participen en el Consell: 166 entitats i 

525 persones, així com amb els mitjans de comunicació, els professionals de 

les ciències de la comunicació, i organitzacions rellevants en l’àmbit del 

periodisme com el Col·legi de Periodistes de Catalunya (entitat membre del 

Consell). 

El Consell Municipal de Benestar Social és un òrgan de participació sectorial 

creat al 1988 amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en la vida 
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política promovent l’intercanvi d’informació, experiències i coneixements. La 

funció d’aquesta eina de participació i de treball en xarxa és la de promoure:  

1. la redacció d’informes sobre temes d’interès.  

2. la potenciació de la coordinació entre les institucions que actuen en el 

camp del benestar social. 

3. la concertació d’actuacions amb les entitats. 

4. L’anàlisi crítica de les actuacions que en el marc del benestar social 

es duen a terme  a la ciutat. 

5. La promoció d’iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis 

derivats per cadascun dels grups. 

6. La informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat 

de vida de la ciutat. 

 

Actualment el Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona està 

conformat pels grups de treball d’ Acció Comunitària, Dona, 

Drogodependències, Famílies, Gent Gran, Infància, Pobresa i Salut. 

  

Els treballs guanyadors poden consultar-se a: 

http://www.bcn.cat/consellbenestarsocial 

 

 

 

Resum de les candidatures  
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Modalitat Nombre  
treballs 

Nombre 
mitjans 

PREMSA 22 13 

RÀDIO 9 6 

TELEVISIÓ 25 5 

INTERNET 10 10 
 

TOTAL 
 

66 
 

34 

http://www.bcn.es/serveispersonals/gent/PO_prom_premimitjans.htm
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Guanyadors/es Premi del Consell Municipal 

de Benestar Social als mitjans de 

comunicació 2008 

 

 

 

 

 

 MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat d’INTERNET a l’ ASSOCIACIÓ 
SOLIDARITAT I COMUNICACIÓ (SICOM),  per la pàgina web 
www.sicom.cat 

 

 
 
El jurat ha acordat concedir la MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat 

d’INTERNET a  l’ ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT I COMUNICACIÓ 
(SICOM), per la pàgina web www.sicom.cat. Es reconeix la trajectòria 
professional i la dedicació del Sr. Siscu Baiges pels temes de la 
solidaritat i la cooperació, així com  l’interès social de www.sicom.cat. És 
una web que fa un bon abordatge en l’àmbit de la cooperació 
internacional, i posa de relleu els conflictes que hi ha en països pobres, i 
l’acció humanitària i de pau que s’hi realitza.  
 
 
 

 

 PREMI en la modalitat d’INTERNET a l’ ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS 
DE CATALUNYA, per la pàgina web www.bipolars.org 

 

 
El jurat ha decidit atorgar el PREMI en la modalitat d’INTERNET a l’ 
ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS DE CATALUNYA, per la pàgina web 
www.bipolars.org. Es valora molt positivament oferir les noves 
tecnologies com a recurs per a les persones que pateixen trastorns 
bipolars, així com als seus familiars. És un web d’accés fàcil, amb un 
disseny clar i que ofereix recursos. I es destaca que és una bona 
iniciativa telemàtica, que dóna a conèixer i difon una temàtica de salut 
mental. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sicom.cat/
http://www.sicom.cat/
http://www.sicom.cat/
http://www.bipolars.org/
http://www.bipolars.org/


 Premis del CMBS als Mitjans de Comunicació 

 
 
 
 
 
 
 

 

 MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de TELEVISIÓ a TELEVISIÓ DE 
CATALUNYA, SA  (TV3), pel reportatge Anatomia del Raval 
(Programa 30 Minuts) 

 

 
El jurat ha acordat concedir la MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de 

TELEVISIÓ a TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA  (TV3), pel reportatge 
Anatomia del Raval (Programa 30 Minuts). Es valora molt 
favorablement el bon tractament informatiu d’una experiència o 
intervenció en l’àmbit sanitari en el barri del Raval, així com l’abordatge 
del tema de la soledat de les persones grans amb malalties cròniques. És 
un documental de temàtica social realitzat amb molta  professionalitat. 
 
 
 

 

 PREMI en la modalitat de TELEVISIÓ a TELEVISIÓ DE 
CATALUNYA, SA (TV3), pel reportatge Sexe per dret (Programa 

Entre Línies) 
 

 
El jurat ha decidit atorgar el PREMI en la modalitat de TELEVISIÓ a 

TELEVISIÓ DE CATALUNYA, pel reportatge Sexe per dret (Programa 
Entre Línies). Es valora molt positivament la manera de tractar el tema 
del sexe i la maternitat en el col·lectiu de les persones amb discapacitat. 
És una idea original i es destaca la naturalitat i la tendresa amb que s’ha 
abordat el tema.  El reportatge està molt ben construït tant des del punt 
de vista tècnic, com d’idea o conceptual, amb un guió molt ben resolt.  
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 MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de RÀDIO al Programa “Gent 
Gran” de Ràdio 4 de Ràdio Nacional d’Espanya, SOCIEDAD   
MERCANTIL   ESTATAL   RNE. 

 

 
El jurat ha decidit atorgar la MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de RÀDIO al 
Programa “Gent Gran” de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d’Espanya a 

Catalunya. Es valora molt favorablement la finalitat social d’aquest 
programa que promou la visibilitat del col·lectiu de la gent gran, que és un 
col·lectiu que no té gaire protagonisme en els  mitjans de comunicació. El 
programa realitza un tractament ampli i variat de temes i posa en valor 
temàtiques o experiències de les persones grans. Fomenta la participació 
de les persones grans i es valora l’oportunitat que representa el poder 
donar veu a les persones que no tenen massa veus. 
 
 
 

 

 PREMI en la modalitat de RÀDIO al reportatge “De cap i de nou” de  
Ràdio Estel, FUNDACIÓ MISSATGE HUMÀ I CRISTIÀ. 

 

 
El jurat ha decidit atorgar el PREMI en la modalitat de RÀDIO al reportatge “De 
cap i de nou” de  Ràdio Estel. Es valora molt positivament la qualitat, 
l’objectivitat i l’enfocament professional en la presentació de la temàtica 
dels trastorns mentals. Es tracta d’una obra sòlida,  d’un programa unitari 
i continuat, que té una finalitat educativa i de sensibilització. Formalment 
està molt bé, aporta un recull de fragments de programes amb la 
participació de molts professionals i testimonis. Es valora que tracta un 
tema d’actualitat, que va en augment i és un reflex de la realitat d’avui en 
dia.  
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 MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de PREMSA al reportatge 
“Drogues: consum i prevenció”, publicat a la Revista Estris, de la 
FUNDACIÓ  PERE  TARRÉS.  

 

 

El jurat ha decidit atorgar la MENCIÓ ESPECIAL en la modalitat de PREMSA al 
reportatge “Drogues: consum i prevenció”, publicat a la Revista 
Estris, de la FUNDACIÓ  PERE  TARRÉS.  Es valora molt 
favorablement l’enfocament d’aquest reportatge, que fa una bona 
presentació del tema de les drogues, des d’un punt de vista poc tòpic o 
desmitificador. Va adreçat a un públic molt jove i es destaca que és un  
tipus d’iniciativa què té la gràcia de suggerir debats sobre la problemàtica 
de les drogues. I posa  l’èmfasi sobre el treball en xarxa entre les 
diferents entitats que treballen per a l’educació i el lleure en l’àmbit dels 
infants i dels joves.  

 
 

 

 PREMI en la modalitat de PREMSA a MERCÈ MIRALLES i 
EXPÓSITO, pel reportatge “A les fosques, i en silenci”, publicat a la 
Revista Presència. 

 

 
 

El jurat ha decidit atorgar el PREMI en la modalitat de PREMSA a  MERCÈ 
MIRALLES, pel reportatge “A les fosques, i en silenci”, publicat a la Revista 

Presència. Es valora molt positivament aquest reportatge que presenta 
una situació límit o d’aïllament, la  de les persones sordcegues, tractat 
d’una forma molt explicativa,  amb molta naturalitat i sense dramatismes, 
que defuig les posicions paternalistes. És un reportatge periodístic molt 
complert, que acompleix el triple efecte de donar una bona informació, 
aportar dades i alhora presentar experiències o reportatges de situacions.
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