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L''Obert x Vacances' de Cugat Mèdia i cinc emissores de La Xarxa, premiat per Ràdio
Associació
Ràdio Associació de Catalunya ha concedit a Cugat Mèdia i
cinc emissores més de La Xarxa una menció de qualitat pel
programa 'Obert x Vacances' en la 21a edició dels seus premis
anuals. La distinció ha estat en la categoria de Millor
Programa de Ràdio, que ha premiat 'El Búnquer', de
Catalunya Ràdio, i que també ha atorgat una menció a l'espai
'La ruta d'Orfeu' d'IB3 Ràdio. Aquesta edició dels Premis ha
batut el rècord de participació amb 117 candidatures
presentades.

Per a l'organització, els guanyadors d'aquesta edició dels Premis Ràdio Associació "són una mostra excel·lent
de la ràdio que ha apostat per tirar endavant i estar al costat de l'oient tot i les dificultats que representava
treballar en pandèmia".
És el cas del programa matinal d'estiu 'Obert per Vacances' de La Xarxa, un espai col·laboratiu coordinat per
Cugat Mèdia i presentat des de Ràdio Ciutat de Badalona, juntament amb EMUN FM Ràdio, Mataró Ràdio,
Ràdio Ciutat de Tarragona i Ràdio L'Escala. La idea d'aquest projecte de magazín d'estiu de La Xarxa tenia un
objectiu molt clar; explicar com seria aquell estiu del 2020. Es va fer molt territori per mostrar la riquesa del
país, d'una manera àgil, i explicant històries, qüestions, fets que interessen a qualsevol oient d’una emissora
local. El programa va ser un aparador que tenia la voluntat de fomentar el comerç de proximitat, el turisme
quilòmetre 0 i qualsevol activitat que es fes als municipis.
"Estem molt contents per aquesta menció de qualitat" ha afirmat la directora de Cugat Mèdia, Mònica
Lablanca, qui ha destacat que és la demostració que "els mitjans de comunicació locals, juntament amb La
Xarxa, poden fer un treball de qualitat amb aquella característica que ens identifica, que és la proximitat amb
els ciutadans i les ciutadanes".
Els altres premis
El Premi al Millor Professional ha estat per a Marc Giró, de RAC1. En l'apartat a l'Excel·lència, el
reconeixement ha estat pel treball d'investigació dels periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi
Escudero conegut com a #Barçagate del programa 'Què t'hi jugues!' de Cadena SER-Catalunya emès el 17 de
febrer de 2020.
En la categoria d'Innovació, s'ha atorgat el premi a '#ElMur, Els llocs de la memòria', de la Universitat de
València, À Punt Media i Plaza Ràdio. També han obtingut mencions de qualitat 'Equip de Guàrdia. Especial
Covid' d'IB3 i 'Catalunya any 0. Escoltar el virus', un podcast de la revista digital 'La Mira'.
En l'apartat del Premi Ràdio Associació a la Inclusió, el guardó ha estat per a 'Tothom', de Tarragona Ràdio.
També s'han atorgat dues mencions de qualitat a 'Lideratges. La veu de la dona als negocis', d'Onda Cero
Catalunya, i 'La ràdio escolta els avis', de La Xarxa.
El
Premi al Millor Programa de Ràdio Local ha estat 'Palau Notícies', de Ràdio Palau, de Palau-Solità i
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Plegamans. En aquesta categoria s'han concedit dues mencions de qualitat a 'Especial 1 any de confinament' de
Ràdio Igualada i 'Informatiu Especial Covid', de Vilassar Ràdio.
En l'àmbit audiovisual, el jurat ha decidit atorgar el guardó '1924' a 'Crims' de TV3-Televisió de Catalunya.
Mencions d'honor
Josep M. Pallardó Carretero per la seva trajectòria divulgativa en l'àmbit musical amb un estil propi i
contundent que en el seu moment va obrir finestres a la música internacional especialment des de Radio
Juventud i a RNE, i fins a l'actualitat.Conxita Casanovas Gou per la seva dilatada trajectòria com a periodista
de cinema a Ràdio 4, en especial en el programa 'Va de Cine', que li permet traslladar l'emoció de les pantalles
i dels festivals a l'oient amb un més que contrastat rigor informatiu.Jaume Serra Saguer director
SER-Catalunya com a exemple del sobreesforç directiu que també s'ha hagut de fer durant la pandèmia en
situació d'afectació directa.Versió RAC1, per l'especial 'Versió Clínic' amb la campanya en favor de la recerca
de la COVID-19 que va recollir més de 100.000 euros.
La gala de lliurament de premis se celebrarà a l'Auditori ONCE el 10 de juny, a partir de les 19.30 h, i estarà
presentada pel periodista Jordi Basté.
Mònica Lablanca: Estem molt contents per aquesta menció de qualitat. 'Obert per vacances' és mostra
que els mitjans de comunicació locals, juntament amb La Xarxa, poden fer un treball de qualitat amb
aquella carecterística que ens identifica, que és la proximitat amb els ciutadans i les ciutadanes.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/153796.html
Copyright 2021 Cugat.cat
Pagina 2 - 01/12/2021

