Indicacions per als mitjans de comunicació sobre la cobertura
informativa i gràfica de la Festa Major del Prat 2022
Amb l’objectiu de garantir i facilitar la tasca dels mitjans de comunicació que
vulguin fer cobertura informativa/gràfica de la Festa Major del Prat, l’Ajuntament
detalla a continuació algunes indicacions a tenir en compte amb aquesta
finalitat.
-

Els mitjans de comunicació podran accedir a la pràctica totalitat de
les activitats de la Festa Major del Prat 2022 per desenvolupar la
seva tasca informativa lliurement i sense fer cap gestió prèvia.

-

Només caldrà avisar prèviament al Departament de Comunicació
de l’Ajuntament del Prat en cas que es vulgui fer cobertura
informativa/gràfica de determinades activitats per motius de
seguretat, aforament o per la necessitat d’informar
representants de grups musicals, cantants o artistes que actuen
durant la Festa Major. En aquests casos, caldrà enviar un correu
electrònic a premsaicomunicacio@elprat.cat abans del dimecres
21 de setembre a les 15 h amb les dades següents:






-

Nom del mitjà
Nom i cognom de cada persona/es del seu equip que vol
acreditar
DNI de cada persona/es del seu equip que vol acreditar
Correu electrònic de contacte (del mitjà i/o de cadascuna
de les persones que es vol acreditar)
Telèfon de contacte (del mitjà i/o de cadascuna de les
persones que es vol acreditar)

Serà necessari avisar prèviament al Departament de Comunicació i
facilitar per mail les dades anteriors per fer cobertura
gràfica/informativa en els casos següents:
1) Tots els concerts que tinguin lloc davant de l’aparcament
de l’estació de Rodalies (els concerts de Zona Jove
Estació, Agoney i Azúcar Moreno), al CEM Julio Méndez o
a l’interior d’altres equipaments i centres municipals.

En el cas dels concerts, també caldrà tenir en compte
les indicacions següents:


No es podrà accedir a la zona de seguretat davant
dels escenaris dels concerts.



El temps de cobertura serà limitat i segons les
indicacions del personal referent de l’acte.

2) En cas que es vulgui accedir a l’edifici de l’Ajuntament
de la plaça de la Vila per tal de poder gravar/fotografiar
actes que tinguin lloc a la plaça (des de les pplantes
superiors de l’edifici) com els següents:




Toc d’inici (dijous 22/9 18.30 h)
Esclat de Festa Major (dijous 22/9 a les 20 h)
Diada Castellera (dissabte 24/9 a les 18 h): en aquest
cas, els mitjans acreditats podran accedir a diferents
espais de l’edifici de l’Ajuntament per fer fotografies
des de dalt dels castells, però no al balcó, per motius
d’espai i de seguretat. El Departament de
Comunicació de l’Ajuntament podrà facilitar als
mitjans que ho demanin fotografies realitzades des del
balcó.

-

Els organitzadors/es de les activitats anteriors tindran anotades les
dades dels professionals dels mitjans de comunicació que hagin
avisat prèviament el Departament de Comunicació pel procediment
indicat anteriorment i els hi facilitaran l’accés. No hi haurà una
acreditació física a tal efecte, sinó que es demana facilitar les
dades indicades prèviament al Departament de Comunicació,
per tal que les pugui traslladar al personal de control
d’accessos.

-

En el cas del pregó (dijous 22/9 21 h), així com de la Diada
castellera (dissabte 24/9 a les 18h), per raons d’espai i de
seguretat, no serà possible que els mitjans puguin accedir al
balcó, reservat pel personal autoritzat per l’Ajuntament.



-

El Departament de Comunicació de l’Ajuntament podrà facilitar
als mitjans que ho demanin fotografies realitzades des del
balcó. En el cas del pregó, la televisió i la ràdio públiques
locals (elprat.tv i elprat.ràdio) farà la retransmissió en directe
del pregó a través del seu web.

En el cas dels professionals dels mitjans locals del Prat, a qui
l’Ajuntament ja ha facilitat una acreditació de premsa per facilitar la
seva cobertura informativa durant tot l’any a la ciutat, es recomana
que portin aquesta mateixa acreditació especialment per cobrir actes
que se celebrin en l’interior de centres/equipaments. Aquesta no és
una acreditació específica de la Festa Major, sinó la que el
Departament de Comunicació de l’Ajuntament proporciona als
mitjans locals per facilitar la seva tasca informativa durant tot l’any.
Tot i disposar d’aquesta acreditació, caldrà avisar igualment el
Departament de Comunicació només en els casos exposats
anteriorment i segons el procediment indicat.

Per a qualsevol dubte o consulta, us podeu posar en contacte amb el
Departament de Comunicació de l’Ajuntament del Prat a través del correu
electrònic premsaicomunicacio@elprat.cat o el telèfon 93 379 00 50 ext.
5421.

