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CRÍTIC, Premi Nacional de Comunicació
2019

El jurat del Premi ha valorat el format periodístic de CRÍTIC i
també la seva aposta empresarial per un model basat en les
subscripcions

Redacció

Els components de l'equip de CRÍTIC just després de recollir el guardó de mans del president de la
Generalitat, Quim Torra, el 13 de novembre del 2019 / ACN

CRÍTIC ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació 2019 en la categoria de
Mitjans d’arrel digital. El jurat del Premi ha valorat el format periodístic de CRÍTIC i també la
seva aposta empresarial per un model basat amb les subscripcions. La concessió d’aquest guardó
s’edevé en el moment en què CRÍTIC compleix cinc anys i posa en valor la tasca realitzada per la
cooperativa editora del mitjà.

El jurat ha premiat el diari Critic pel seu periodisme alternatiu i de continguts informatius de
profunditat i reflexió: “basat en el model de subscripció i nascut mitjançant crowdfunding, Crític ha
aconseguit donar visibilitat a temes silenciats per grans mitjans. En l’època en què la premsa s’ha de
reinventar per sobreviure, han creat una cooperativa per fer periodisme d’investigació, reportatges,
entrevistes, articles d’opinió i anàlisi amb profunditat, sobre aspectes de l’actualitat política,
econòmica o social, i ara celebren el seu 5è aniversari”.

CRÍTIC no seria possible sense el suport dels més de 1.600 subscriptors i subscriptores, que són
la base de finançament del projecte. Els ingressos provinents dels subscriptors representen el 30% i
són la principal partida econòmica, i garanteixen la independència del projecte de qualsevol pressió
política o empresarial. Fer-se subscriptor de CRÍTIC és la millor forma de donar suport a les
investigacions i reportatges que publiquem. Un altre puntal de CRÍTIC es basa en el suport de 70
socis i sòcies col·laboradors que, amb l’aportació de petits capitals, van fer possible l’arrencada del

http://www.elcritic.cat/usuaris/alta
https://www.elcritic.cat/sobre-critic/transparencia/els-comptes-de-critic-de-2018-30166
http://www.elcritic.cat/usuaris/alta
https://www.elcritic.cat


Crític SCCL - www.elcritic.cat
2 / 2

projecte i donen vida a un model periodístic basat en fiscalitzar el poder econòmic i polític català.

Ramon Besa, Tomàs Alcoverro i la sèrie Merlí, entre els
premiats de 2019
A més de CRÍTIC, el jurat del Premi Nacional també ha reconegut al periodista Ramon Besa, a la
sèrie Merlí, a Cinto Niqui, director del programa ‘L’altra ràdio’ de Radio 4, al grup Segre i Jaume
Alemany en la categoria de publicitat. El jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques al
corresponsal Tomàs Alcoverro i a la productora Mediapro.

La categoria de mitjans d’arrel digital es va crear per primer cop el 2013. Fins ara, el guardó ha
estat concedit a l’Ara.cat (2013), Timeout.cat (2014), al periodista Salvador Cot (2015), a Nació
Digital (2016) i a Núvol.cat (2018). L’any 2017 no es van concedir els Premis a causa de la
intervenció de la Generalitat de Catalunya per part del govern espanyol.

El lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació es farà el pròxim 13 de novembre en una
cerimònia al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, en un acte presidit pel president Torra.
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