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El 25è Premi “Pica d’Estats” de Premsa, 
Ràdio, TV i Internet ha tancat el perío-
de d’inscripció amb un dels 7 millors 

registres de tota la seva història. Una bona 
manera de començar a celebrar aquests 25 
anys del premi turístic internacional que con-
voca anualment la Diputació de Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turisme, i que al cap 
dels anys s’ha convertit en un referent del 
periodisme turístic d’àmbit estatal i interna-
cional, tant pel nombre de treballs que s’hi 
presenten com per la qualitat dels seus re-
portatges i per la identitat dels membres del 
jurat.
 
En aquesta 25a edició del Premi “Pica 
d’Estats” s’hi han inscrit un nombre total 
de 197 treballs, una xifra que la situa en 
la setena millor inscripció de la història del 
guardó periodistic, dels quals 153 correspo-
nen a treballs d’àmbit estatal, 20 a treballs 
d’àmbit internacional i 24 a mitjans locals. 
Cal dir que 52 reportatges es presenten a 
més d’una categoria, la qual cosa eleva el 
nombre d’inscripcions fetes entre les 8 ca-
tegories del premi fins a 249 registres, una 
xifra que no s’havia donat mai fins a aquesta 
edició.  El major nombre d’inscripcions va te-
nir lloc l’any 2000 amb 217 treballs presen-
tats. El certamen va rebre en la convocatòria 
anterior 192 treballs.

De la present edició destaquen d’una ban-
da la diversitat de mitjans presentats, tant 
d’àmbit estatal com internacional, i de l’altra 
l’increment de treballs procedents de les 
categories de Televisió, Ràdio i Mitjans Lo-
cals. La Televisió ha passat de 43 treballs 
l’anterior edició a  51 en aquesta, la Ràdio 
ha incrementat de 14 a 25 treballs i finalment 
els  Mitjans  locals han passat de 15 treballs 
l’any passat  a 24  en aquest 25è Premi.

La relació de treballs presentats i per ca-
tegories en aquesta 25a edició del Premi 
“Pica d’Estats”, que es va tancar el dia 21 
de novembre, és la següent: 197 obres pre-
sentades, de les quals 30 opten al premi de 
premsa escrita d’informació general; 60, al 
de premsa especialitzada en viatges i turis-
me; 51, al de televisió; 25, al de ràdio, i 27, al 
d’Internet. Al premi de fotografia s’hi han pre-
sentat 42 treballs, dels quals 38 opten també 
a altres apartats del certamen i 4, només a 
la categoria de fotografia. El mateix succeeix 
amb la categoria d’Internet, en la qual dels 

27 treballs presentats, 11 també concorren a 
altres categories del guardó.
 
Quant a la procedència de les obres, 153 
provenen de l’Estat espanyol; 24, de les co-
marques lleidatanes, i 20, de l’estranger. Els 
20 treballs internacionals procedeixen de 7 
països estrangers, amb França al capda-
vant en nombre de treballs presentats, amb 
5 inscripcions. La resta d’obres internacio-
nals provenen d’Alemanya i Bèlgica, amb 4 
treballs cadascun; Itàlia, els EUA i Ucraïna, 
amb 2 obres cadascun, i finalment 1 d’Israrel, 
essent la primera vegada que s’hi presenta 
un treball del país hebreu.
 
38.000 € en premis
 
El Premi “Pica d’Estats” destina a aquesta 
25a edició del guardó 38.000 € en premis, 
distribuïts en 8 categories, que el situen com 
el més ben dotat econòmicament en la seva 
temàtica en l’àmbit de tot l’Estat espanyol. El 
certamen destina una dotació de 5.000 eu-
ros a cadascuna de les modalitats següents: 
premsa escrita d’informació general, prem-
sa especialitzada en viatges i turisme, ràdio, 
televisió, premsa internacional, reportatge 
fotogràfic i mitjans de comunicació locals de 
les Terres de Lleida, i 3.000 € a la categoria 
d’Internet (portals informatius multimèdia).
 
El jurat del 25è Premi Turístic “Pica d’Estats” 
es reunirà a la ciutat de Lleida i farà públic 
el seu veredicte el dissabte 25 de gener de 
2014. Formen part del jurat reconeguts pro-
fessionals del món de la comunicació, que 
són: el president Josep M. Martí, degà del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya; els vo-
cals Josep Lluís Cadena, president a la de-
marcació de Lleida del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya; S antiago Costa, director 
de redacció del diari Segre; Josep Cuní, di-
rector del programa “8 al dia” de 8 TV; Lluís 
Foix, periodista i analista polític del diari La 
Vanguardia; Antonio Franco, assessor a la 
presidència del Grupo Zeta; Eduard Nava-
rro, director general de Cadena Pirenaica 
de Ràdio i Televisió; Mariano Palacín, pre-
sident de la Federació Espanyola de Perio-
distes i Escriptors de Turisme; Josep Pont, 
vicepresident del Consell Audiovisual de Ca-
talunya (CAC); Mònica Terribas, directora 
i presentadora d’“Els Matins de Catalunya 
Ràdio”, i actuant com a secretari el director 
del Patronat de Turisme, Jordi Blanch.

El 25è Premi “Pica d’Estats” rep 197 treballs periodístics   


