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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
ha convocat el 31è Premi Turístic Internacional 
“Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, Televisió i 

Internet. El guardó mantindrà en aquesta nova con-
vocatòria les 8 categories i els 45.000 € de l’edició 
anterior distribuïts en un premi especial de 10.000 € 
al millor treball escollit pel jurat entre els 8 reportat-
ges guanyadors en les diferents categories i altres 7 
premis de 5.000 euros cadascun. El premi especial 
dotat amb 10.000 € per al millor reportatge escollit 
pel jurat es va introduir com a novetat amb motiu de 
la 30a edició del guardó i ara s’ha mantingut de cara 
a la nova convocatòria com un estímul més per als 
participants.  

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 destinat 
al millor treball dels mitjans de comunicació locals de 
les Terres de Lleida. 

El certamen va adreçat a aquells professionals de la 
informació i la comunicació que han publicat o emès 
treballs periodístics sobre qualsevol àmbit turístic de 
les comarques de Lleida. 

En aquesta nova convocatòria, poden optar al premi 
tots els treballs periodístics que tractin sobre qual-
sevol dels atractius turístics de les Terres de Lleida, 
publicats o emesos en qualsevol idioma entre el 19 
d’octubre de 2018 i el 19 d’octubre de 2019. El perío-
de d’inscripció restarà obert des del 19 d’octubre fins 
al 19 de novembre de 2019, ambdós inclosos. 

La inscripció es podrà fer a partir del 19 d’octubre de 
2019 ja sigui via correu ordinari o bé mitjançant el 
web www.aralleida.cat/pica. Per tal de formalitzar-la, 
l’autor o autors (o qualsevol persona o entitat que 
n’acrediti el consentiment) hauran de lliurar els tre-
balls al Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
(Rambla de Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida). I també via 

on-line a l’adreça www.aralleida.cat/pica. 

Un mateix autor o autors només hi podran presentar 
un màxim de tres treballs per categoria, prioritzant 
aquella que es consideri que reflecteix amb més fi-
delitat el llenguatge del mitjà, a excepció dels treballs 
de fotografia, amb què podran optar en dues cate-
gories. 

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 xxxxx 
de febrer de 2020. 

Referent del periodisme turístic 

Després de trenta edicions, el Premi “Pica d’Estats” 
s’ha convertit en un referent del periodisme turístic 
d’àmbit estatal i internacional, tant per l’alt nombre 
de treballs que s’hi presenten com per la qualitat dels 
seus reportatges i pel prestigi dels membres del ju-
rat, a més del rigor i el compromís del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, que històricament hi participa 
exercint la presidència del jurat.

El certamen va rebre en la seva darrera edició un 
total de 192 treballs, 46 dels quals van correspondre 
a premsa internacional, 127 a l’àmbit estatal i 19 a 
local. Els 46 treballs internacionals procedeixen d’11 
països estrangers, que són França amb 12 treballs, 
Alemanya amb 11, els Països Baixos amb 7, el Reg-
ne Unit amb 5, Rússia amb 3, Itàlia i l’Índia amb 2 
cadascun i finalment un treball de Mèxic, la Xina, Ho-
landa i l’Argentina.

Fins avui, el Premi “Pica d’Estats” ha registrat 4.697 
treballs periodístics, corresponents a més de 450 mi-
tjans de comunicació d’arreu. El guardó ha premiat 
reportatges d’uns 250 periodistes diferents.

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida convoca el 31è Premi Turístic “Pica 

d’Estats” de premsa, ràdio, TV i internet

El guardó mantindrà les 8 categories i els 45.000 € de l’edició anterior distribuïts en un premi es-
pecial de 10.000 euros al millor treball escollit pel jurat entre els 8 reportatges guanyadors en les 
diferents categories i 7 premis de 5.000 €

Bases 31è Premi Pica d’Estats

S’adjunten les noves bases del 31è Premi Turís-
tic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Rà-
dio, TV i Internet.


