ACORD 101/2021, de 22 de desembre, del
Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Acord de ratificació del veredicte emès pel jurat dels XXXIII Premis CAC a la
investigació sobre comunicació audiovisual
I. El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en la sessió duta a terme el 15 de juliol de
2021, va acordar aprovar, mitjançant l’Acord 64/2021, les bases de la XXXIII convocatòria dels
Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, que es van publicar al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8463, de 22 de juliol de 2021.
II. La base novena de les bases dels premis esmentats estableix que el president del jurat
elevarà al Ple del Consell el veredicte del jurat perquè el ratifiqui i que, un cop aprovat pel Ple
del Consell el veredicte del jurat, es publicarà l’acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
III. El jurat, de conformitat amb l’Acord 84/2021, de 4 de novembre, del Ple del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8543,
de 15 de novembre de 2021, i amb correcció d’esmenes publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 8551, de 25 de novembre de 2021, està format pel president,
senyor Daniel Sirera Bellés, i, com a vocals, per la senyora Anna Clua Infante, la senyora
Mònica Figueras Maz, el senyor Josep Àngel Guimerà Orts, el senyor Iván Lacasa Mas i la
senyora Iolanda Tortajada Giménez, i per la secretària, la senyora Silvia Montilla Castillo.
Aquest jurat s’ha reunit el 22 de desembre de 2021 i ha emès el seu veredicte.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha adoptat, per
unanimitat, el següent

ACORD
1. Ratificar el veredicte emès el 22 de desembre pel jurat dels XXXIII Premis CAC a la
investigació sobre comunicació audiovisual, que es transcriu a continuació:
“[...]

atorgar el PRIMER PREMI a la investigació sobre comunicació audiovisual a la
persona i treball següent:
Floriane Bardini. La transposició del llenguatge cinematogràfic en l’audiodescripció i
l’experiència fílmica de les persones amb discapacitat visual.

[...]

atorgar el SEGON PREMI a la investigació sobre comunicació audiovisual a la
persona i treball següent:

Fernanda Elizabeth Ramírez Santos. La responsabilidad social de los medios de
comunicación en situaciones de crisis. Análisis del tratamiento deontológico del caso
Ayotzinapa (México) en Noticieros Televisa.

[…] reconèixer amb una MENCIÓ ESPECIAL la recerca de Gemma Palà Navarro. La
construcció del relat periodístic de TV3 sobre el procés sobiranista de Catalunya (20142017). De la consulta del 9-N al referèndum de l’1-O.
[…] reconèixer amb una MENCIÓ ESPECIAL la recerca de Paola Lagos Labbé. La
imagen bisagra. Representación de los intersticios narrativos, visuales y sonoros en los
diarios documentales de David Perlov: Diary (1973-1983), Updated Diary (1990-1999) y
My Stills (1952-2002).”

2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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