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Dels 192 reportatges presentats al certamen, 
127 corresponen a treballs d’àmbit estatal; 
46, a treballs d’àmbit internacional, i 19, a mi-

tjans locals. El nombre d’inscripcions total al premi 
ha estat de 203, si bé 11 dels treballs inscrits han es-
tat declarat nuls per no complir les bases del guardó.

Els treballs internacionals presentats a concurs re-
presenten el millor registre de tota la història del 
certamen amb 46 inscripcions. El segon millor re-
gistre es va produir l’any 2016 amb 39 treballs in-
ternacionals i a continuació ens hem de remuntar a 
l’any 2010, que va tenir 34 reportatges. Les 46 obres 
internacionals procedeixen de 10 països estrangers, 
que són França amb 12 treballs, Alemanya amb 11, 
els Països Baixos amb 8, el Regne Unit amb 5, Rús-
sia amb 3, Itàlia i l’Índia amb 2 cadascun i finalment 
un treball de Mèxic, la Xina, i l’Argentina.

La relació dels treballs estatals presentats i per ca-
tegories que opten al premi en aquesta 30a edició 
del “Pica d’Estats” és la següent: 52 obres presen-
tades en la categoria de premsa especialitzada en 
viatges i turisme, 46 a la d’Internet, 31 en la categoria 
de fotografia, 27 de televisió, 19 de premsa escrita 
d’informació general i 17 de ràdio. 

La convocatòria de la 30a edició del Premi “Pica 
d’Estats” va limitar el nombre de treballs que podia 
presentar un autor o autors i també el nombre de 
categories en què es podien inscriure. En aquesta 

convocatòria, poden optar al premi tots els treballs 
periodístics que tractin sobre qualsevol dels atractius 
turístics de les Terres de Lleida, publicats o emesos 
en qualsevol idioma entre el 19 d’octubre de 2017 i el 
18 d’octubre de 2018. 

El 30è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” 
de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet inclou com a 
novetat l’increment de la dotació econòmica fins als 
45.000 euros. El guardó manté les 8 categories de 
les edicions anteriors i incorporarà com a novetat un 
premi especial de 10.000 euros al millor treball es-
collit pel jurat entre els 8 reportatges guanyadors en 
les diferents categories. D’aquesta manera, el 30è 
Premi “Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, TV i Inter-
net inclourà un premi de 10.000 euros i altres set de 
5.000 euros cadascun.

Les 8 categories del certamen són les següents: 
premsa escrita d’informació general, premsa espe-
cialitzada en viatges i turisme, ràdio, televisió, prem-
sa internacional (al millor treball publicat o emès a 
l’estranger), reportatge fotogràfic, Internet (portals 
informatius multimèdia) i, finalment, un altre adreçat 
al millor treball dels mitjans de comunicació locals de 
les Terres de Lleida. 

El jurat és format per professionals amb una trajec-
tòria reconeguda dins del món de la comunicació. El 
jurat es reunirà a la ciutat de Lleida el dissabte 2 de 
febrer de 2019.

El 30è Premi “Pica d’Estats” rep 192                
treballs, dels quals 46 són d’àmbit interna-
cional, el millor registre de tota la història 

del guardó

El 30è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet té una dota-
ció econòmica de fins a 45.000 euros distribuïts en 8 categories
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