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La Diputació de Lleida farà públic dissabte, 20 de 
maig, el veredicte del jurat del 28è Premi “Pica 
d’Estats” de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet i pro-

cedirà al lliurament dels guardons.

El president de la corporació, Joan Reñé, acompanyat del 
vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i 
del president de la demarcació de Lleida del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, Rafa Gimena, que va actuar com a 
president del jurat, presidiran l’acte de lliurament dels guar-
dons que tindrà lloc a les 11.30 hores a la Saló de Plens 
de la Diputació de Lleida. A l’acte també hi assistiran altres 
membres del jurat del 28è Premi “Pica d’Estats” i els perio-
distes guardonats.

A la 28èna edició del Premi “Pica d’Estats” s’hi van presen-

tar 202 treballs en les diferents categories del guardó i va 
comptar amb el millor registre de tota la seva història pel 
que fa a l’àmbit internacional amb 39 treballs inscrits.

El jurat del 28è Premi “Pica d’Estats” es va reunir el dis-
sabte 11 de febrer de 2017 a la Diputació de Lleida per 
deliberar sobre les 8 categories del certamen, dotat amb 
38.000 euros en premis. El jurat va ser presidit per Rafa 
Gimena, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
i president a la demarcació de Lleida, per delegació de la 
degana, Neus Bonet, i integrat com a vocals per Santia-
go Costa,  Josep Cuní, Lluís Foix, Antoni Franco Estadella, 
Eduard Navarro, Mariano Palacín,  Josep Ramón Ribé i, 
Juli Alegre.

La Diputació de Lleida donarà a conèixer 
i lliurarà dissabte els guardons del 28è          
Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” 

de premsa, ràdio, televisió i internet

L’acte de lliurament tindrà lloc dissabte, 20 de maig, a les 11.30 hores al Saló de Plens de la Diputa-
ció de Lleida 
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