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La Generalitat reconeix Cugat Mèdia, un 'model exemplar de comunicació multimèdia'
Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat,
ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació de
Proximitat 2021 al Palau de la Generalitat en un acte solemne
que s'ha disfressat de programa de ràdio, presentat per la
periodista Gemma Nierga. El jurat dels XX Premis Nacionals
de Comunicació va anunciar els premiats el passat 2 de
novembre, i va justificar el premi a Cugat Mèdia perquè el
mitjà municipal s'ha convertit en un 'model exemplar de
comunicació multimèdia des del sector dels mitjans públics i
de proximitat', i alhora per ser un exemple de 'bona gestió
d'un mitjà públic'.

La directora de Cugat Mèdia, Mònica Lablanca, ha agraït el guardó i ha posat de manifest la voluntat del mitjà
públic de "ser útils". "Ho treballem amb la complicitat de la innovació i les tecnologies i coneixem els usos i
costums de la població, a qui posem al centre", ha explicat Lablanca, per a qui és clau buscar "la complicitat
de la ciutadania" per fomentar un "sentiment de pertinença" cap a Cugat Mèdia.
La directora ha posat en relleu també el compromís de la casa amb el "periodisme de rigor i la qualitat
informativa", tot plegat fet per "un equip de persones" que des que es va fundar Ràdio Sant Cugat "ha cregut
en el projecte". De fet, per a Lablanca, és clau que aquest és "un premi col·lectiu".
Mònica Lablanca, aquest dimarts al Palau de la Generalitat / Foto: La Xarxa
El jurat dels premis ha decidit premiar la trajectòria de Cugat Mèdia per ser "pionera en molts àmbits, des de
la creació de Ràdio Sant Cugat fa gairebé 40 anys, que acosta a la ciutadania del municipi la seva realitat més
propera, i amb els anys també ha anat aprofitant les diverses possibilitats de les noves tecnologies per ampliar
els seus canals de comunicació i oferta informativa a través d'un diari digital i un canal de televisió en línia".
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu els premis com "un reconeixement del país a uns bons
professionals de la comunicació, imprescindibles per un país viu, una democràcia forta i una ciutadania
empoderada".
Els altres premiats que aquest dimarts també han rebut el Premi Nacional de Comunicació han estat Carles
Porta pel programa 'Crims', de Catalunya Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; el programa 'Polònia' de
Televisió de Catalunya, produït per Minoria Absoluta, en la de Televisió; la revista 'Sàpiens', en la categoria
de Premsa; i Filmin en l'àmbit de Mitjans d'Arrel Digital i a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya
durant la primera onada de la Covid-19, en la categoria de Publicitat. El jurat també ha atorgat dues mencions
honorífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.
El lliurament dels premis s'ha escenificat amb un programa de ràdio / Foto: La Xarxa
Els anteriors guanyadors del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat són:
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2020 Associació Cultural Garriguenca de Comunicacions, editora del quinzenal SomGarrigues2019 Grup
Segre2018 Corisa Media Grup2017 (No es concedeixen per l'aplicació de l'article 155)2016 Barcelona
Televisió2015 Canal Reus TV2014 Xarxa de Comunicació Local2013 Agència Catalana de Notícies
Tots els premis i reconeixement que ha rebut Cugat Mèdia en quasi 40 anys d'història:
Premi de Comunicació Local 2021 al Millor Contingut Multimèdia de la Xarxa Audiovisual Local
(XAL).Menció de Qualitat als Premis Ràdio Associació de Catalunya (RAC) 2021 al programa 'Obert x
Vacances' de Cugat Mèdia i cinc emissores més de La Xarxa.Premi a la difusió i a la cobertura informativa de
l'hoquei herba 2021 de la Federació Catalana d'Hoquei Herba.Menció de Qualitat als Premis Ràdio Associació
de Catalunya (RAC) 2020 al programa 'El Club dels Bolats' de Ràdio Sant Cugat.Premi Ràdio Associació a
l'Excel·lència per la cobertura de l'1-O 2017 (col·lectiu, com a entitat adherida a La Xarxa).Premi Nacional de
Comunicació de proximitat 2014 (col·lectiu, com a entitat adherida a La Xarxa).Premi Innova dels Premis de
la Comunicació Local de la Diputació de Barcelona 2011. Cugat tv rep la distinció com a millor projecte
d'innovació dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona, compartit amb el projecte
Wiladecans de l'Ajuntament de Viladecans.Premi Infants de l'Institut de la Infància 2010. Guardó atorgat pel
compromís de Cugat.cat amb els continguts de temàtica infantil.Finalista en els Premis de la Comunicació
Local 2009. Cugat.cat és nominada en la categoria d'innovació en els Premis de Comunicació Local de la
Diputació, per la conversió de Ràdio Sant Cugat en un grup de comunicació multimèdia.Premi Ràdio
Associació de Catalunya (RAC) 2008 a Ràdio Sant Cugat per la millor proposta d'innovació per la seva
conversió en el grup de comunicació multimèdia Cugat.cat.Premi Ciutat de Sant Cugat 2007 a Ràdio Sant
Cugat pels seus 25 anys, la seva tasca de cohesió social i la recent conversió en el grup de comunicació
multimèdia Cugat.cat.Reconeixement a Ràdio Sant Cugat 2007 en el seu 25è aniversari per a la seva
contribució en la difusió de la música local. Menció atorgada per Joventuts Musicals de Sant Cugat.Pregó de
la Festa de la Tardor 2007. Cugat.cat protagonitza el pregó de la Festa de Tardor per la seva tasca de difusió de
la tasca que fan les entitats locals.Premi Dia de la Sardana 2002. L'Obra del Ballet Popular reconeix la
contribució del programa de Ràdio Sant Cugat 'Roda d'Amics' en l'àmbit de la informació sardanista.Premi
Santcugatenc de l'Any 1998. Ràdio Sant Cugat s'emporta aquesta distinció sorgida de la votació popular.Premi
Catalunya de Comunicació Local 1997 a Ràdio Sant Cugat per promoure la igualtat de drets i oportunitat de
les dones amb el programa 'Dones', conduït per Maribel Cayuelas. Guardó atorgat per l'Institut Català de la
Dona.Reconeixement a Ràdio Sant Cugat 1996 per la seva col·laboració i suport a l'esport local. Menció
concedida per la Unió Esportiva Sant Cugat.
Mònica Lablanca: Hem d'aportar valor a la ciutadania i ser útils. Intentem conèixer els usos i costums
dels usuarios, posant al centre les persones.
Pere Aragonès: És un reconeixement del país a uns professionals imprescindibles per tenir una
democràcia forta i una societat empoderada.
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