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La Diputació de Lleida, mitjançant el seu Patro-
nat de Turisme, obre el període d’inscripció per 
a la presentació de treballs al 26è Premi Tu-

rístic Internacional “Pica d’Estats” de premsa escrita, 
ràdio, televisió i Internet, una vegada que les bases 
de la nova convocatòria han estat publicades al But-
lletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.
El Premi “Pica d’Estats”, convocat anualment pel Pa-
tronat de Turisme de la Diputació de Lleida, té 8 cate-
gories i una dotació econòmica de 38.000 euros, que 
el converteix en el més ben dotat econòmicament en 
la seva temàtica en l’àmbit de tot l’Estat.  El certamen 
destina una dotació de 5.000 euros a cadascuna de 
les modalitats següents: premsa escrita d’informació 
general, premsa especialitzada en viatges i turisme, 
ràdio, televisió, premsa internacional, reportatge fo-
togràfic i mitjans de comunicació locals de les Terres 
de Lleida i 3.000 € a la categoria d’Internet (portals 
informatius multimèdia).
El període d’inscripció es desenvoluparà durant el 
termini d’un mes i finalitzarà el dia 21 de novembre de 
2014. La inscripció es pot fer al web www.aralleida.
cat/pica i, per tal de formalitzar-la, cal que l’autor o els 
autors (o qualsevol persona o entitat que n’acrediti el 
consentiment) facin arribar els treballs i els remetin al 
president del Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida (Rambla de Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida). En 
aquesta convocatòria del 26è Premi Turístic Interna-
cional “Pica d’Estats” hi poden optar tots els treballs 
periodístics que tractin sobre qualsevol dels atractius 

turístics de les Terres de Lleida, publicats o emesos 
en qualsevol idioma en el període comprès entre el 
19 d’octubre de 2013 i el 18 d’octubre de 2014.
El jurat del 26è “Pica d’Estats” és format per recone-
guts professionals del món de la comunicació. La pre-
sidenta del jurat és Neus Bonet, degana del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. En formen part com a 
vocals Santiago Costa, director de redacció del diari 
Segre; Josep Cuní, director del programa “8 al dia” 
de 8 TV; Lluís Foix, periodista i analista polític de La 
Vanguardia; Antonio Franco, assessor a la presidèn-
cia del Grupo Zeta; Rafa Gimena, president a la de-
marcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya; Eduard Navarro, director general de Cadena 
Pirenaica de Ràdio i Televisió; Mariano Palacín, pre-
sident de la Federació Espanyola de Periodistes i Es-
criptors de Turisme; Mònica Terribas, directora d’”Els 
Matins de Catalunya Ràdio”, i actuant com a secretari 
el director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch. El 
jurat es reunirà a la ciutat de Lleida i farà públic el seu 
veredicte el dissabte 24 de gener de 2015.
El Premi “Pica d’Estats” és un certamen plenament 
consolidat i un referent del periodisme turístic d’àmbit 
estatal i internacional, tant pel nombre de treballs 
que s’hi presenten com per la qualitat dels seus re-
portatges. Cada any el concurs rep al voltant d’uns 
200 treballs periodístics de premsa general, premsa 
especialitzada, ràdio, televisió i Internet. El certamen 
va rebre en la seva darrera convocatòria 197 inscrip-
cions, de les quals 20 van correspondre a la categoria  
de premsa internacional.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA OBRE EL 
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ PER PARTICI-
PAR AL 26è PREMI TURÍSTIC INTERNA-
CIONAL “PICA D’ESTATS” DE PREMSA,  
RÀDIO, TELEVISIÓ I INTERNET

www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2014/21_10_2014b.pdf

	Botón 17: 


