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debat, en les quals es va examinar, respectivament, la situació de la
premsa a Catalunya, el País Valencia i les Illes Balears; la
possibilitat d'un espai comunicacional comú, i la hipotètica
reciprocitat en l'àmbit àudio-visual. A les taules van ser convocats
professionals del periodisme, teòrics de la comunicació,
empresaris, polítics i experts en temes jurídics, aquests darrers per
delimitar els paràmetres legals de la comunicació.
En la sessió dedicada als mitjans de comunicació escrits en català
—en què van participar Xavier Vidal Folch (El País), Jaume Arias
(La Vanguardia), Josep Maria Cadena (El Periódico), Ferran Belda
(Levante) i Joan Vall Clara (El Punt)— es va posar de manifest la
dificultat de crear un diari en aquesta llengua perquè, segons es va
dir, no hi ha una demanda social clara que ho justifiqui. Raons de
mercat fan difícil, segons els ponents, la creació d'un nou diari en
català. També es van mostrar contraris al fet que una iniciativa
d'aquest tipus sigui subvencionada per les institucions, perquè es
podria caure en el dirigisme cultural o bé perquè aniria contra el
dret de les empreses a la lliure competitivitat.
La impossibilitat d'una televisió pancatalana va quedar també
palesa en una taula rodona que, pel fet de reunir els directors de la
CCRTV, Joan Granados, de RTVE, Jordi García Candau, i de la
RTV valenciana, Amadeu Fabregat, va ser l'acte que més
expectació va suscitar.
El responsable de RTVE va al·legar arguments polítics i jurídics (la
Llei de Tercers Canals) per afirmar la impossibilitat d'una

— Rosa Maria Piñol —

El debat entre dos punts de vista contraposats a l'entorn de les
possibilitats de crear un espai de comunicació en català per a
l'àmbit geogràfic on es parla aquesta llengua va ser l'aspecte més
destacat del I Congrés de Mitjans de Comunicació celebrat els
proppassats dies 28 a 31 d'octubre a València en el marc de les
activitats dels Premis Octubre.
L'encontre, organitzat per la Fundació Ausiàs March i l'editorial
Tres i Quatre, pretenia analitzar els problemes que afecten la
normalització lingüística en els mitjans de comunicació, des dels
conflictes de mercat fins al marc polític, i es proposava
especialment estudiar si és possible la reciprocitat comunicativa
entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.
Aquesta opció no solament és possible, sinó que ja s'està
concretant amb els inicis d'un espai de comunicació real, segons
van defensar, des de diversos enfocaments, ponents com els
professors Josep Gifreu i Salvador Cardús, el senador Joaquim
Ferrer, el director general de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Joan Granados, o l'empresari mallorquí Pere Serra,
president del Grup Serra, que impulsa diferents mitjans a les Dies.
D'altres teòrics i polítics participants al congrés es van manifestar,
en canvi, escèptics sobre la viabilitat de l'esmentat espai de
comunicació català comú, tot al·legant que hi ha raons jurídiques i
sociològiques que ho impedeixen. Aquest sector apostava, en
general, per la consolidació d'ecosistemes comunicatius propis a
cada autonomia. Dins aquest bàndol s'alineaven, per exemple, els
professors Francesc Andreu Martínez Gallego i Antonio Laguna, el
director de la Ràdio Televisió Valenciana, Amadeu Fabregat, o el
vice-president de les Corts valencianes, Vicent Soler.
Prologat per dues conferències a càrrec del conseller Emèrit Bono
("Informació i democràcia") i el periodista Gregorio Moràn ("Els
mitjans de comunicació durant la transició política espanyola"), el
congrés es va estructurar en tres grups de ponències seguides de

La viabilitat d'un
espai de comunicació
pancatalà, analitzat a
València

CONVOCATÒRIES

Premi del Saló d'Antiquaris

El 16è Saló d'Antiquaris a
Barcelona convoca un premi
periodístic sobre el tema "La
diferència existent entre els
salons, les fires i els petits mercats
d'antiguitats".
Podran concórrer-hi tots els
treballs que expliquin amb
profunditat i amb tot rigor els
diversos canals de
comercialització de les antiguitats,
com també les diferències
existents entre cadascun d'ells.
Hauran d'estar elaborats en forma
d'article periodístic o de
reportatge i publicats durant el
període comprès entre els dies 1
de febrer de 1992 i 28 de gener
de 1993.
El termini de presentació dels
treballs serà a les 6 de la tarda del
dia 1 de març de 1993. El treball
es lliurarà o trametrà en un sobre
lacrat, on s'ha d'indicar clarament:

"Premi del 16è Saló d'Antiquaris a
Barcelona de Periodisme", Av.
Reina M. Cristina, s/núm. 08004
Barcelona.
Aquest premi dotarà amb la
quantitat de 500.000 ptes. i una
placa commemorativa el millor
treball presentat.

Premi Construmat

Al premi Construmat-93 a la millor
labor continuada de periodisme,
organitzat per l'Institut de
Tecnologia de la Construcció de
Catalunya amb el patrocini del
departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat,
hi poden concórrer tots els
conjunts de treballs realitzats pel
mateix autor i relacionats amb el
sector de la construcció, fets en
forma de sèrie d'articles
periodístics, reportatges,
programes de ràdio o televisió, i

publicats o emesos entre I'l de
gener de 1991 i el 31 de desembre
de 1992.
El iurat atorga dos premis a la
millor labor continuada de
periodisme:
a) Treballs publicats o emesos en
mitjans d'informació tècnica.
b) Treballs publicats o emesos en
mitjans d'informació general.
El termini de presentació dels
treballs acaba el 29 de gener de
1993.
Els conjunts de treballs s'han de
lliurar a la Secretaria Tècnica dels
Premis, Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya-ITEC,
carrer Wellington 19, 08018
Barcelona, en un sobre on s'indiqui
amb claredat "Premi Construmat a

la Millor Labor Continuada de
Periodisme en Premsa Tècnica o

Premsa General".
Pel que fa als treballs publicats o
emesos en mitjans de difusió
d'informació general, el jurat
considerarà preferentment aquells

conjunts de treballs que, a més de
la qualitat i el rigor periodístic,
aportin al conjunt de la societat
coneixements i informació sobre la
qualitat exigible, l'ús racional, el
manteniment i un millor servei per
als usuaris de les obres construïdes,
i sobre els aspectes
microeconomics i macroeconomies
del sector de la construcció.
Pel que fa als treballs publicats o
emesos en mitjans d'informació
especialitzada, el jurat considerarà
preferentment aquells conjunts de
treballs que, a més de la qualitat i el
rigor periodístic, aportin als
professionals i a les empreses
criteris i anàlisis de la qualitat i la
innovació tecnològiques.
El jurat atorgarà dos premis, que
consistiran en una escultura i en

una dotació econòmica
d'l.000.000 ptes per premi. Si ho
considera oportú, també podrà
atorgar mencions que consistiran
en un diploma acreditatiu.
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programació comuna i va declarar que s'ha demostrat que avui un
mitjà en llengua catalana no és rendible ("avui no es pot mantenir
una televisió en català si no és amb el suport de diner públic, i
perquè serveix a la normalització lingüística"). La cooperació entre
televisions es limita, de moment, segons García Candau, a
col·laboracions puntuals, com l'experiència del Canal Olímpic (amb
TV3) i diverses coproduccions culturals en projecte.
Joan Granados es va felicitar de les bones relacions actuals entre
ambdues televisions, però va haver de reconèixer que una
programació comuna a tota l'àrea lingüística és quasi impossible
"perquè les lleis vigents són molt restrictives en l'aspecte de la
llengua". Això no obstant, va remarcar el fet que la iniciativa civil
ha fet possible per exemple que TV3 es pugui veure al País
Valencià. Les opinions d'Amadeu Fabregat van ser les més
contestades pel públic pel seu caire sovint provocatiu. Va afirmar,
per exemple, que la reciprocitat comunicativa "és un tema que no
entra en el catàleg de les meves prioritats", tot afegint, però, que
"si hi hagués una resolució parlamentària en aquest sentit,
l'executaríem; però em sembla difícil que es pugui dotar un
pressupost per a això, i si no hi ha diners, les resolucions no
serveixen de res".
La cloenda del congrés va anar a càrrec de la professora Eisa de
Bens, catedràtica de teoria de la comunicació a la Universitat de
Gant, que va explicar que el procés de normalització als mitjans de
comunicació de Bèlgica havia estat semblant al de Catalunya i que
actualment la llengua flamenca és majoritària en aquest àmbit. •

III Congrés Iberoamericà
de Periodistes Especialitzats
i Tècnics

Durant els dies 14 i 15 d'octubre es va celebrar a Barcelona el III
Congrés Iberoamericà de Periodistes Especialitzats i Tècnics
(CIPET), organitzat pel capítol espanyol de l'AIPET (Associació
Iberoamericana de Periodistes Especialitzats i Tècnics).
El congrés, que va tenir lloc concretament en el marc del Palau
de Congressos de la Fira de Barcelona, va servir per posar en
comú, entre periodistes de tot Amèrica Llatina, punts tan
importants com l'actual situació del periodisme especialitzat, la
seva problemàtica, o la posada al dia dels seus professionals.
L'acte d'inauguració va estar presidit per diverses personalitats,

entre les quals destaquen el president de l'Institut Català de
Cooperació Iberoamericana, Ramon Mulleras; el president
d'AIPET Internacional, Germán Martínez de Llanuces; el
president del comitè executiu d'AIPET Espanya, Josep Mompín
Poblet; el conseller de l'Ajuntament barceloní Albert Batlle, i els
cònsols de Portugal, Colòmbia, l'Argentina, el Paraguai, Panamà,
etc.

Aquesta tercera edició del CIPET (la primera es va celebrar a
Buenos Aires) va constar de les quatre sessions tècniques
següents, dividides alhora en diverses ponències:
El periodista especialitzat i/o tècnic:
En destaquen aquests temes: "Formació i reciclatge del periodista
tècnic", per Humberto Martínez; "Incorporació de les noves
tecnologies en el periodisme tècnic", per Mariella del Riego;
"Com dirigir una publicació amb èxit", per Marcel Leal; i "Fonts
d'informació científica i tècnica", a càrrec de Rafael Queralt.
Diferents formes de periodisme especialitzat i/o tècnic:
Cal destacar-ne: "Periodisme informatiu, interpretatiu i d'opinió
en la premsa tècnica", per Fernando M. Alcántara; "Periodisme
de popularització científica en premsa escrita de gran audiència",
per Luis Reales; "Periodisme econòmic", per Maria del Mar
Borque; "Els gabinets de premsa en empreses i institucions", per
Miguel Martín Vega; "Periodisme de diürlgació científica en ràdio
i TV", per Pedro de Miranda; "Les revistes i butlletins
d'empreses", per José M. de las Heras; "La divulgació mèdica. Els
metges i els mitjans de comunicació", per Miguel Ángel González
Viejo; i "La premsa especialitzada en noves tecnologies", per Álex
Echevarría.
El periodista i la societat:
Ponències que cal ressaltar: "La premsa tècnica com a vincle de
cooperació iberoamericana", a càrrec de Felip Sandiumenge; "La
premsa tècnica i professional i la transferència de tecnologia: el
seu impacte en la societat", per Josep Mompín; "La premsa
tècnica i la formació del professional i el científic", per Maido
Arderiu; "Estat actual i perspectives de la premsa tècnica i
professional a Espanya", a cura de Ferran Puig.
La premsa tècnica i l'àmbit iberoamericà:
En aquest apartat es va donar una àmplia visió de la problemàtica
de la premsa especialitzada i tècnica, com també dels seus
professionals. Els països que es van abordar són Espanya,
l'Argentina, Portugal, Colòmbia, l'Uruguai i el Paraguai.
A l'Estat espanyol s'editen 1.100 publicacions de caràcter tècnic i
professional, que donen feina a 4.500 periodistes. La facturació
estimada del sector -publicitat i venda al número incloses-
ultrapassa els 42.000 milions de pessetes. •

CONVOCATÒRIES

Premi Serra i Moret

Poden participar en el XI Premi
Serra i Moret tots aquells articles
periodístics que tractin el civisme
en algun dels seus aspectes, o bé
que en facin una descripció globcil
o una anàlisi prospectiva.
Els articles periodístics hauran
d'haver estat publicats en el
període comprès entre l'I de febrer
de 1992 i el 31 de gener de 1993.
El premi per al guanyador serà de
200.000 pessetes.
Els treballs, dels quals només
caldrà presentar un exemplar, es
trametran a la Direcció General
d'Acció Cívica, plaça d'Antoni
López, 5, 08002 Barcelona, per
correu certificat o bé
personalment. Hauran d'incloure el
nom, l'adreça i el telèfon de l'autor.
Aquells treballs que siguin
presentats amb pseudònim
inclouran, en sobre tancat, les
mateixes dades.

Els articles, dels quals se'n podran
enviar un nombre màxim de 5,
podran ser proposats pel seu
autor o bé pel diari o revista que
els hagi publicat, i hauran
d'incloure la data i el nom de
l'esmentada publicació.
El termini finalitzarà el 31 de
gener de 1993.

Premis Comerç de Barcelona

Amb motiu de la celebració del
desè aniversari del Consell de
Gremis de Comerç i Serveis de
Barcelona, es convoquen els
primers Premis Comerç de
Barcelona en la seva modalitat
Periodística, amb la finalitat
d'incentivar i destacar l'activitat
empresarial, associativa i de
formació en el sector del comerç.
- Podran concórrer a aquests
Premis tots els articles,
reportatges i informacions escrits i
publicats entre el lr de gener de

1991 i el 30 d'octubre de 1992
en diaris o revistes de difusió
estatal, regional o comarcal, i que
es refereixin al comerç i a la
distribució comercial.
- En aquesta edició dels Premis,
el jurat valorarà especialment
aquells treballs que destaquin
l'activitat associativa i gremial en
el procés de modernització del
comerç, les seves activitats
d'informació i formació i el paper
que tenen les organitzacions en el
context econòmic i social.
- La presentació dels treballs
finalitzarà el 15 de desembre de
1992, i s'haurà de dipositar
oficialment una còpia del treball
concursant en el Consell de
Gremis de Comerç i Serveis de
Barcelona, Via Laietana 32,
08003 Barcelona, adreçada al
Secretari del Jurat dels Premis
Periodístics "Comerç de
Barcelona". En cas de treballs
sense signar o amb pseudònim,

caldrà adjuntar una certificació
acreditativa signada pel director
de la publicació.
- El primer Premi Periodístic
Comerç de Barcelona està dotat
amb 300.000 pessetes.
- El jurat podrà concedir dos
accèssits de 100.000 pessetes
cadascun.

Premi Pirineus de periodisme

La Comissió Interpirinenca de
Poders Locals ha decidit
convocar, en la seva tercera
edició, el premi Pirineus de
periodisme, que estarà regit per
les següents bases:
- El premi Pirineus està destinat
a guardonar un article
periodístic, reportatge o
publicació aparegut a la llum
pública al llarg de l'any 1992, i
que tracti d'una manera
específica i innovadora la realitat
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Balanç de cinc anys
de vigencia de la
Llei de Propietat
Intel·lectual
Els dies 3, 4 i 5 de novembre s'han celebrat a l'aula magna de la
Universitat de Barcelona unes Jornades d'estudi sobre el "Balanç
de cinc anys de vigència de la Llei de Propietat Intel·lectual",
convocades per l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya
amb la col·laboració del Programa de Cooperació Educativa per a
la Formació d'Editors de la Universitat de Barcelona.
El programa de les Jornades es vertebrà al voltant de tres
ponències presentades per especialistes en el tema: La primera,
"Balanç de la nova llei", presentà l'enquesta realitzada per Alex
Casademunt, de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de
Barcelona, ICPS: la segona tractà de la "Problemàtica de la gestió
col·lectiva de drets", a càrrec de Juan Mollà, assessor jurídic de
l'Asociación Colegial de Escritores i membre de la Comisión de
Seguimiento de la Ley de Propiedad Intelectual; la tercera
ponència, "Perspectives d'una legislació unificada europea", fou
exposada per Enrique de Aresti, administrador de la Comissió de
les Comunitats Europees.
Cada ponència fou debatuda per contraponents convidats
expressament a participar en el debat, representants dels diversos
estaments interessats en el tema: professors i professionals del
Dret, jutges, magistrats i fiscals, editors, escriptors, estudiants
universitaris i postgraduats, i el públic en general que assistí a les
Jornades.
Cal destacar-hi la presència dels contraponents Carlos Jiménez
Villarejo, fiscal en cap del Tribunal Superior de Catalunya;
Andreu Teixidor, vice-president del Gremi d'Editors; Federico
Ibáñez, director general del Libro, del Ministeri de Cultura; Jordi
Casamiglia, assessor jurídic del Gremi d'Editors; Vicenç Llorca,
secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, AELC;
Guillermo Orozco, professor titular de Dret Civil de la Universitat
de Granada; Ferran Mascarell, delegat a Catalunya de la Societat
General d'Autors d'Espanya, SGAE; Pau Miserachs, secretari de
l'Associació Literària i Artística per a la Defensa del Dret d'Autor,

ALADDA, i assessor jurídic de l'Associació Col·legial d'Escriptors
de Catalunya, ACE; Francisco Ribero, catedràtic de Dret Civil de
la Universitat de Barcelona; Alfonso de Salas, secretari del
Comitè d'Experts Jurídics del Consell d'Europa; José Luis
Giménez Frontín, president de l'Associació Col·legial d'Escriptors
de Catalunya, i Roc Fuentes, diputat del Parlament de Catalunya.
L'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya ha considerat
oportú debatre públicament l'estat de la qüestió i fer un balanç de
la problemàtica doctrinal i processal posada de relleu al llarg dels
primers cinc anys de vigència de la Llei de Propietat Intel·lectual
i, a la vegada, estudiar els models comparats de regulació de la
gestió col·lectiva dels drets d'autor, dels quals dependrà en el futur
bona part dels drets patrimonials d'autors i editors i que afecten
destinataris de les obres, com també analitzar els projectes de
legislació homologada pels Estats membres de la CEE en tots els
àmbits del dret d'autor.
La Secció Autònoma de Catalunya de l'Associació Col·legial
d'Escriptors agrupa més de dos-cents escriptors i traductors que,
sense distinció de llengua, hagin publicat com a mínim dos llibres
en una empresa editorial, i s'ha caracteritzat per la defensa
jurídica i professional dels autors. L'ACE de Catalunya ha
promogut la reforma estatutària de FACE d'Espanya i, el dia 30
de novembre realitzarà una assemblea general extraordinària per
dotar l'Associació d'una estructura federal oberta a totes les
Associacions de l'Estat. •

CONVOCATÒRIES

i les perspectives de la comunitat
pirinenca.
- Una comissió expressament
nomenada per part de la institució
convocant efectuarà una selecció
dels treballs publicats entre I'l de
gener i el 31 de desembre de 1992,
referits a la temàtica citada i
apareguts en un mitjà escrit,
especialment en els del Principat
d'Andorra, la regió de Midi-
Pyrénées i Catalunya.
- Qualsevol persona, entitat o mitjà
de comunicació està, a més, en el
dret de proposar a la comissió la
presa en consideració d'un
determinat treball.
Hom pot adreçar-se a:
Comissió Interpirinenca de Poders
Locals, Ajuntament de la Seu
d'Urgell, plaça dels Oms, 1, E-
25700 La Seu d'Urgell, Telèfon
(973) 35 00 10.
El termini de lliurament dels treballs
que participin en el premi finalitzarà
el dia 28 de febrer de 1993.

- El premi Pirineus està dotat
amb 500.000 pessetes o el seu
equivalent en francs francesos. Si
el jurat ho creu convenient, podrà
concedir un accèssit o més per un
import global de 250.000
pessetes o el seu equivalent en
francs francesos.

Premi de periodisme Ciudad
de Sevilla

La delegació de Cultura de
l'Ajuntament de Sevilla convoca el
premi de periodisme Ciudad de
Sevilla destinat als professionals
de la informació, grups o entitats
culturals i institucionals els treballs
periodístics dels quals estiguin
relacionats amb la realitat de la
ciutat.
D'una banda es premiarà la millor
crònica, article o comentari
periodístic publicat a la premsa
estatal durant el període de l'I

d'agost a l'I de desembre de
1992; i de l'altra, la millor
fotografia publicada o el millor
reportatge emès per una cadena
de ràdio i televisió, durant les
mateixes dades.
Cadascun d'aquests dos premis
estarà dotat amb dos milions de
pessetes i serà indivisible.
Els treballs que siguin presentats
al premi hauran d'estar a mans de
la direcció del gabinet de
comunicació de l'Ajuntament de
Sevilla (plaza Nueva, 1) abans de
l'I de desembre de 1992.
L'enviament s'ha de fer en

exemplar quintuplicat i per correu
certificat, o bé es pot entregar a
mà, amb el rebut corresponent.
Els treballs que aspirin al premi
hauran d'anar acompanyats d'un
breu currículum vitae de l'autor o,
si és el cas, dels autors.

Premi Ciutat de Barcelona
1992

L'Ajuntament de Barcelona
convoca anualment els premis
Ciutat de Barcelona per
guardonar la creació artística,
científica i tècnica produïda a la
ciutat al llarg de l'any.
Les persones aspirants hauran de
presentar les propostes al Servei
d'Informació de l'Àrea de Cultura
de l'Ajuntament de Barcelona (La
Rambla, 99) indicant a quin dels
premis Ciutat de Barcelona
concorre.

El termini d'admissió finalitzarà a

la una del migdia del dia 31 de
desembre de 1992.
Així mateix, qualsevol membre del
jurat podrà proposar candidatures
als premis per iniciativa pròpia
que hauran de ser presentades
abans del dia 15 de gener de
1993.
El veredicte, que serà inapel·lable,
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RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total

Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarragona

Dones 12 320 151 38 18 2 - - 541 Dones 1 14 3 _ _ - - 18
Homes 11 685 518 212 122 23 2 - 1.573 Homes 1 51 27 12 8 - - 99
Total actius 23 1.005 669 250 140 25 2 - 2.114 Total actius 2 65 30 12 8 - - 117
Dones 15 209 29 5 2 1 - - 261 Dones - - 1 - 1 2
Homes 15 160 62 8 9 3 1 258 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 30 369 91 13 11 4 1 - 519 Total numeraris - 4 4 2 1 11

Homes 12 44 53 7

7
116

Homes

Total jubilats
Total jubilats 14 48 54 7 123
Total Col·legiats Catalunya
el 16-11-92 54 1374 760 263 165 77 57 7 2.757

Total Col·legiats Tarragona
-el 16-11-92

Demarcació de Lleida

69 34 14 11 135

Dones

Homes

14

30

2

17

16

51
Total actius 1 44 19 1 2 - 67
Homes - - - - - 1 1

Total jubilats - - - - - 1 1

Total Col·legiats Lleida
el 16-11-92 1 44 19 1 2 1 68

Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona

Dones 11 252 141 38 17 2 - - 461 Dones - 40 5 . 1 - 46
Homes 5 537 447 193 108 23 2 - 1.315 Homes 4 67 27 6 4 - - 108
Total actius 16 789 588 231 125 25 2 - 1.776 Total actius 4 107 32 6 5 - - 154
Dones 15 208 26 5 1 1 - - 256 Dones - 1 2 3
Homes 14 154 58 6 9 3 1 - 245 Homes 1 2 1 4
Total numeraris 29 362 84 11 10 4 1 - 501 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 2 4 - - 6 Dones - - - - - 1 1
Homes - - - - 10 38 51 7 106 Homes - -

- - - 1 1 2
Total jubilats - 12 42 51 7 112 Total jubilats - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
el 16-11-92 46 1.151 672 242 147 71 54 7 2.389

Total Col·legiats Girona
el 16-11-92 5 110 35 6 5 1 2 - 164

CONVOCATÒRIES

es farà públic el mes de febrer de
1993, en les festes de Santa
Eulàlia.
Les bases específiques pel premi
de Mitjans de Comunicació són
les següents:
Es consideraran aspirants a aquest
premi tots els treballs de caràcter
informatiu o de creació en el món
de la premsa, ràdio i TV produïts,
publicats o emesos originàriament
a Barcelona al llarg de l'any
1992.
Les propostes es presentaran
signades per l'autor o pel director
del mitjà de comunicació que hi
concorri, i s'acompanyaran de
cinc exemplars dels materials que
es creguin adients (cassettes,
vídeos i/o reproducció escrita del
treball).
La quantitat del premi serà d'un
milió de pessetes.

36è concurs World Press
Photo

El consell directiu de la Fundació
World Press Photo convoca els
fotògrafs de premsa i els
fotoperiodistes d'arreu del món a
participar en la 36a edició del
Concurs de Fotografia de Premsa
de l'Any. Aquest concurs abasta
fotografies de premsa (en blanc i
negre o en color) realitzades
durant l'any 1992 i destinades a
ser publicades.
La data final d'inscripció és el dia
31 de gener de 1993. Totes les
trameses s'hauran d'haver rebut
en aquesta data.
La inscripció és gratuïta. Els
formularis d'inscripció i les bases
es poden demanar a la Fundació
World Press Photo (Van
Baerlestraat, 144, 1071 BE
Amsterdam, Holanda; telèfon
+31 (20) 6766 096; telefax +31
(20) 6764 471).

Regles d'admissió:
Cal tenir en compte que els
reportatges gràfics no poden
excedir un màxim de 12 folis. En
cas contrari, els treballs no serien
acceptats.
Només acceptaran els treballs de
fotògrafs professionals.
Les fotos o reportatges gràfics
s'hauran d'haver realitzat o

completat durant el 1992.
S'haurà d'enviar al concurs una

còpia de 24x30 cm (10x12
polzades) com a mínim, o de
30x40 polz.), com a màxim; o bé
una diapositiva de 35 mm ja
muntada en plàstic, en la qual
s'indicarà el costat correcte

d'exposició posant un punt de
color a l'angle superior dret
davanter.
El material entregat com a part
d'una sèrie participa
automàticament en el concurs de
fotografies individuals.
Les fotografies no hauran de

portar el nom del concursant ni
cap altra identificació, tret de la
de la(les) respectiva(es)
categoria(es) assenyalada(es) en el
codi, i el número corresponent al
formulari d'inscripció. Quan es
rebi l'enviament, cada fotografia
serà registrada pel nom i
codificada, per evitar possibles
confusions.
Els fotomuntatges (collage) o
fotos trucades seran desqualificats
del concurs.

No s'acceptaran fotografies
presentades en format electrònic
o de disc òptic.

Fe d'errades

El nom del director de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet,
entrevistat en l'últim número de
Capçalera, va sortir imprès, per
error, com Ignacio Ramoneda.


