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El Memorial inclou dues
modalitats: A) obres periodístiques (en català o castellà)
i B) trajectòries periodístiques.
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Modalitat A) obres periodístiques escrites o audiovisuals de qualsevol gènere
(article, entrevista o reportatge),
inèdites o publicades. Si són
obres publicades, no podran
ser anteriors a l’1 de gener
de 2020. Les obres han de fer
visible i informar sobre l’acció
de persones, institucions o
col·lectius que lluitin contra
les desigualtats, la pobresa i
l’exclusió social. També que
destaquin el seu compromís
o tasca a favor de la solidaritat, la pau, els drets humans i
l’entesa entre cultures i religions. Les obres escrites han
de tenir una extensió màxima
de 5.000 paraules. Les peces

Amb el suport de:

Convoquen:

audiovisuals han de tenir una
durada màxima d’una hora. Si
es presenta més d’una obra, el
màxim és de 2 per persona o
entitat.
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Modalitat B) Trajectòries
periodístiques de persones,
institucions, mitjans, programes, seccions o iniciatives que
mostrin compromís amb els
valors del Memorial. Qualsevol
persona podrà presentar candidatura pròpia o de tercers. S’ha
d’enviar un únic document amb
una breu biografia o descripció
històrica de la trajectòria, a fi de
mostrar-ne els mèrits, acompanyada d’informació complementària o enllaços web que es
considerin necessaris.
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Les candidatures per ambdues modalitats s’han de

lliurar a través del formulari
que es troba al www.justiciaipau.org/premijoangomis.
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El termini d’admissió de
candidatures finalitza el 25
de juliol de 2022.
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El premi per a cadascuna
de les modalitats està dotat
amb 1.500 euros. Els premiats
també rebran un diploma i una
il·lustració original elaborada
per Joan Gomis.
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El jurat està format per
representants de cada
entitat i és presidit per un
membre de la família de
Joan Gomis. El jurat designa
un secretari. El veredicte és
inapel·lable. No es retornen
els originals presentats ni es

manté correspondència amb
els premiats.
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El lliurament de premis
tindrà lloc en un acte públic
durant el mes de novembre de 2022.
Contacto:
memorialjoangomis@gmail.com

