


PREMIS MONTSERRAT ROIG 2020
Un any més, i ja en són 28, l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’impuls del Consell Munici-
pal de Benestar Social, vol reconèixer que 
el periodisme de la nostra ciutat està com-
promès amb els habitants de Barcelona, i 
atorguem els Premis Montserrat Roig als 
treballs més destcats que durant 2020 han 
optat per fer visibles moltes de les situacions 
que habitualment es queden fora de les pri-
meres planes, i que ho han fet fugint del sen-
sacionalisme, de forma honesta i rigorosa.
Advoquem novament en aquesta edició per 
premiar la investigació periodística en l’àm-
bit del benestar social a Barcelona, per im-
pulsar una recerca amb mirada crítica i sin-
cera, que ens permeti tenir criteris objectius 
per avaluar les situacions que ens envolten. 
Us presentem en aquesta ocasió els projec-
tes guanyadors de l’edició anterior, i posem 

tota la il·lusió en el desenvolupament dels 
que han estat guardonats aquest any.
Tot això gràcies a la inestimable col·labora-
ció del jurat, que, amb la seva expertesa i 
coneixement, ens guia en aquesta tasca.
Hem volgut recordar de manera especial la 
Montserrat Roig i Fransitorra en el 75è aniver-
sari del seu naixement, excel·lent retratista de 
realitats desconegudes per a molts de nosal-
tres. Volem mantenir en el record la seva va-
luosa tasca en el món de la informació.

Us convidem a mantenir viu el record de la 
seva figura i a conèixer els guardons de l’edi-
ció 2020 dels Premis Montserrat Roig al pe-
riodisme i la comunicació social de Barcelona.

Consell Municipal de Benestar Social



EL JURAT
Aquest any, a més de celebrar una nova edició dels Premis, 
volem posar èmfasi a la celebració del 75è aniversari del 
naixement de la Montserrat Roig, el llegat de la qual continua 
plenament vigent en l’imaginari periodístic i d’una bona part 
de la ciutadania, i en la recuperació de la memòria històrica.
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“TIME: Jacint Ferrer, el desahucio del siglo” imita una de les 
revistes d´informació més conegudes del món. A partir de la 
metàfora del temps,  temps de vida en un mateix lloc... denuncia 
un sistema basat en el diner que fomenta l´expulsió de les 
persones de les seves pròpies cases.
Visualment, el temps està present en totes les imatges de la casa 
de Jacint, imatges dels seus estris i retrats d´ell mateix. És el 
temps d´una vida.
Noranta anys a la mateixa llar. El text segueix la història dels 
mobles de la casa de Jacint Ferrer, que és la història de la seva 
vida. «TIME: Jacint Ferrer, el desahucio del siglo» és un projecte 
artístic-periodístic.
 

TIME: Jacint Ferrer, 
el desahucio del siglo.
Jesús Martínez Fernández i Marc Javierre-Kohan.

Premi Categoria Periodisme social
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Amb l´objectiu de donar resposta a la nova situació per 
la COVID19, l’entitat Centre d’acollida Assís engega una 
campanya de comunicació social basada en  la creació de kits 
d’emergència per a les 1.200 persones que dormen al carrer a 
la ciutat de Barcelona. Cada kit incloïa el material indispensable 
per a una higiene i protecció bàsica per evitar contagis.

D´aquesta acció neix #AmbTuSeguimEnMarxa, per agrair i 
donar resposta a la crida a la solidaritat de les persones.

#AMBTUSEGUIMENMARXA
Centre d’acollida Assís

Premi Categoria Comunicació social
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La COVID-19 els ha obligat a afrontar una de les 
etapes més importants de la seva vida confinats. 
Pateixen ansietat, descoratjament, estrès, desinterès, 
baixa autoestima, frustració i una creixent soledat. 
El projecte proposa un treball descriptiu, explicatiu i 
exploratori sobre com els adolescents de Barcelona 
han viscut l´etapa de confinament a partir de 10 
històries de vida de joves de diferents edats, barris i 
perfils que viuen a la capital catalana.

PANDEMIALS: 
L’adolescència en temps 
de coronavirus.
Santiago Tejedor Calvo, Cristina Pulido Rodríguez, 
Plàcid Garcia- Planas i Diana Sanjinés Toubia.

e social
Premi Categoria Promoció de la 
investigació periodística en l’àmbit del 
benestar social a Barcelona
Temàtica: La soledat en la infància, en 
joves, en persones adultes i en persones 
grans.
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TECDORA: Tecnologia 
i Dona al Raval. Mapa 
digital femení d’un barri 
en pandèmia.
Miriam Diez Bosch, Josep Lluís Micó Sanz, 
Alba Sabaté Gauxachs, Valentina Laferrara, 
Verónica Israel Turim.

Premi Categoria Promoció de la investigació 
periodística en l’àmbit del benestar social a 
Barcelona

TECDORA és un projecte innovador que té per 
objectiu visibilitzar la relació que tenen les dones 
creients de barri del Raval de Barcelona en 
situació de vulnerabilitat (arran de factors com 
les  complicacions derivades de la pandèmia de 
la COVID-19, el patiment de malalties, la pobresa, 
la diversitat funcional o intel.lectual, la solitud, la 
vellesa, entre altres) amb la tecnologia. El projecte 
busca donar veu a aquestes dones que s´identifiquen 
amb alguna religió present al territori mitjançant 
l´estudi i la comprensió del seu nivell d´accés a la 
tecnologia, els usos que li donen (un espai per la 
socialització, el suport emocional, l´exercici de la 
llibertat religiosa, el consum informatiu, el consum de 
serveis, etc.).

Temàtica: L’impacte del COVID-19 en 
col•lectius específics.
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JOC PATOLÒGIC a Barcelona, un 
projecte de Maria Altamira, Carina 
Bellver i Ànnia Monreal.
Considerada com la droga 
del segle XXI, la ludopatia 
afecta, segons les estimacions 
del Ministeri de Sanitat, uns 
20.000 barcelonins. Es tracta, 
a més, d´una adicció poc 
reconeguda socialment com a 
malaltia, però que no deixar de 
créixer, a l´ombra tant de cases 
d´apostes, bingos, casinos i 
màquines escurabutxaques com, 
darrerament, del joc online i de les 
apostes esportives.

INFÀNCIA DESPROTEGIDA,  un 
projecte de Karma Peiró, Xaquin Veira, 
Rocio Minvielle i  Francina Cortés.
Els infants són els més 
desprotegits en casos de violència 
masclista a la llar. Testimonis 
muts de cops i maltractaments, 
veuen com se´ls roba la infància, 

el temps de joc i l´aprenentatge en 
l´entorn familiar. Sovint reben els 
maltractaments, abusos sexuals o 
acaben assassinats pel seu pare 
o tutor. El reportatge vol aprofundir, 
des d´una perspectiva de retiment 
de comptes, en la desprotecció dels 
menors a Barcelona i Catalunya.

SENSELLARISME FEMENÍ, històries 
de supervivència  ̈un projecte de 
Claudia Frontino Gutiérrez.

A través d´aquest projecte 
d´investigació periodística i 
fotogràfica, Claudia Frontino 
pretén mostrar les diverses cares 
del sensellarisme femení a través 
d´històries de dones que pateixen o 
han patit situacions de vulnerabilitat 
residencial a Barcelona.

Categoria Promoció de la investigació periodística en 
l’àmbit del benestar social a Barcelona

PREMIS 2019
Els projectes guardonats en l’edició 2019 han presentat els seus 
resultats en la cerimònia de lliurament dels premis d’aquesta edició.
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Premi al diari Social.cat per la seva tasca, un projecte de 
l’associació Xarxa Digital Catalana (Xadica). 
Des de Social.cat es vol donar veu a totes aquelles iniciatives 
socials que treballen per l’atenció, el desenvolupament i l’au-
tonomia de les persones i dels grups socials, per així, assolir 
una societat més justa.

SOCIAL.CAT

Premi especial del Jurat



Permeteu-nos recordar la figura de Montserrat Roig,  en motiu dels 75 anys del seu 
naixement. Una periodista compromesa, la ciutadana militant, la preocupada per 
totes i tots (les dones, els joves, la gent gran, la ciutat), o determinada a  donar espai 
als més febles i vulnerables, la defensora de la Barcelona mestissa que, com ella 
mateixa deia, “em sedueix i m’escindeix”. Gràcies Montserrat Roig pel teu llegat.

MONTSERRAT ROIG 
75è ANIVERSARI

* Fotografía de Pilar Aymerich



A partir del gener trobareu informació sobre la nova convocatòria dels Premis Montserrat Roig 
al periodisme i a la comunicació social de Barcelona a:

www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig/ca/


