BASES PREMIS NIT REVISTES PREMSA
L’APPEC va crear el 1999 els premis de la Nit de les revistes que amb el temps
s’han convertit en els guardons del sector de la comunicació escrita i digital. La
incorporació de la premsa va donar un tomb a l’esdeveniment per convertir-lo en
l’acte institucional més rellevant en el seu àmbit.
Poden optar als 22ns Premis Nit Revistes Premsa tots els mitjans en format
revista, premsa i digital que pertanyin a les associacions APPEC, ACPC o ACED i
que es publiquin en català.
S’atorgaran els següents Premis:
A. Premis del Jurat
MILLOR PUBLICACIÓ
Es valorarà de manera especial aquelles capçaleres que en l’últim any s’han
destacat per alguna acció que els ha donat impuls i rellevància.
4 categories:
• Revista
• Premsa diària
• Premsa no diària
• Digital
MILLOR REPORTATGE
S’hi poden presentar els reportatges publicats entre el juny de 2020 i el juny de
2021. Es valorarà l’originalitat, el treball de fonts, l’enfocament en la seva
redacció i l’ús de fotografies, infografies i il·lustracions així com l’impacte que ha
tingut el reportatge des de la seva publicació.
3 categories:
• Revista
• Premsa
• Digital

MILLOR DISSENY EDITORIAL
Es valorarà la composició reticular, tipogràfica i cromàtica així com la tria i
execució d’il·lustracions i fotografies.
3 categories:
• Revista
• Premsa
• Digital
B. Premi popular
MILLOR PORTADA
Premi per votació popular. S’hi poden presentar les portades publicades entre el
juny de 2020 i el juny de 2021. Es difondran a través de les xarxes socials i les
finalistes s’exposaran a la Nit. Els assistents a l’esdeveniment decidiran les
guanyadores.
2 categories:
• Revista
• Premsa
C. Premis de la Junta de l’APPEC
S’atorguen a persones o entitats que s’han destacat per la defensa de la llengua
i la cultura en el seu àmbit.
PREMI COMUNICACIÓ
PREMI CULTURA
PREMI SOCIETAT
D. Reconeixements
Es reconeix la trajectòria de les capçaleres que porten 25 o 50 anys en actiu.
RECONEIXEMENT ALS 25 ANYS
RECONEIXEMENT ALS 50 ANYS

ELS GUARDONS
Els Premis del Jurat i els de la Junta de l’APPEC rebran una peça única
dissenyada per Capdevila Joiers i Argenters així com un diploma acreditatiu. En
el cas del Premi a Millor Publicació, cada categoria té una dotació de 2.500 euros
en format de campanya publicitària.
El Premi per votació popular rebrà un diploma acreditatiu.
Els Reconeixements a la trajectòria rebran una escultura de metacrilat
personalitzada.

EL JURAT
El Jurat el presideix Carles Duarte i el formen experts en l’àmbit de la
Comunicació i la Cultura. Són membres permanents del jurat les persones que
ocupin la presidència de l’APPEC, l’ACPC i l’ACED. Actua com a secretària, amb
veu però sense vot, la directora de l’APPEC.
El Jurat podrà sol·licitar de professionals externs assessorament en aquells
premis, l’especificitat dels quals ho aconselli i cada membre podrà proposar
candidats que passaran a votació.
El Jurat podrà establir per a cada categoria de premis, com a màxim una menció
si ho creu convenient. El receptor de la menció rebrà un diploma acreditatiu.

LES CANDIDATURES
Poden presentar candidatura als premis dels apartats A i B totes les publicacions
i mitjans membres de l’APPEC, l’ACPC i l’ACED que omplin degudament el
formulari penjat al web.
Es podrà aportar, a més, tota la informació complementària que les mateixes
candidatures considerin important: memòria, dossier, dades... per donar més
arguments al Jurat. Caldrà aportar-ho tot en suport digital adjuntant-ho al
formulari web o enviant-ho al correu nitrevistespremsa@appec.cat.
La data màxima per presentar les candidatures és del 20 de juliol al 10 de
setembre a les 12 h a través del formulari al web nitrevistespremsa.cat.
Els 22ns PREMIS REVISTES PREMSA es lliuraran en la Nit que es farà el mes
d’octubre. La situació de la pandèmia determinarà el dia i el format.

