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La Diputació de Lleida, mitjançant el seu Patro-
nat de Turisme, ha obert el període d’inscripció 
per a la presentació de treballs al 29è Premi 

Turístic Internacional “Pica d’Estats” de premsa es-
crita, ràdio, televisió i internet.

El Premi “Pica d’Estats” destina a aquesta nova 
edició del guardó 40.000 € en premis (2.000 més 
que l’edició anterior), distribuïts en 8 categories. 
L’increment econòmic es produeix en la categoria 
d’Internet, que fins ara estava dotada amb 3.000 eu-
ros i que a partir d’ara tindrà el mateix import que 
la resta de categories, 5.000 euros. El Premi “Pica 
d’Estats” distingeix 8 categories destinades a pre-

miar els treballs periodístics d’arreu que tractin sobre 
els aspectes turístics de la demarcació de Lleida en 
cadascuna de les modalitats següents: premsa es-
crita d’informació general, premsa especialitzada en 
viatges i turisme, ràdio, televisió, premsa internacio-
nal (al millor treball publicat o emès a l’estranger), 
reportatge fotogràfic, Internet (portals informatius 
multimèdia) i, finalment, un altre adreçat als mitjans 
de comunicació locals de les Terres de Lleida.

El període d’inscripció es desenvoluparà durant el 
termini d’un mes i finalitzarà el dia 20 de novem-
bre de 2017. La inscripció es pot fer al web www.
aralleida.cat/pica i, per tal de formalitzar-la, cal que 

La Diputació de Lleida obre el període 
d’inscripció per participar en el 29è Premi 
Turístic Internacional “Pica d’Estats” de 

premsa, ràdio, televisió i internet

Poden optar a aquesta nova edició del premi, dotat amb 40.000 € i 8 categories, tots els treballs 
periodístics que tractin sobre el turisme de Lleida publicats o emesos entre el 19 d’octubre de 2016 i el 
18 d’octubre de 2017

Fotografia dels guardonats el passat 28è Premi Pica d’Estats.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat
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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 nova convocatòria poden optar al premi 
tots els treballs periodístics que tractin sobre qualse-
vol dels atractius turístics de les comarques de Llei-
da, publicats o emesos en qualsevol idioma entre el 
19 d’octubre de 2016 i el 18 d’octubre de 2017.

Les bases del premi limiten el nombre de treballs que 
pot presentar un autor o autors i també el nombre de 
categories en què es poden inscriure. D’aquesta ma-
nera les bases determinen que, en el cas del treballs 
transmèdia, els autors només podran optar a una ca-
tegoria, a excepció de la fotografia. Un mateix autor 
o autors només podran presentar un màxim de tres 
treballs per categoria, prioritzant aquella que consi-
deri que reflecteix amb més fidelitat el llenguatge del 
mitjà, a excepció de la fotografia, on podran optar en 
dues categories.

El jurat del 29è “Pica d’Estats” és format per reco-
neguts professionals del món de la comunicació. El 
jurat qualificador es reunirà a la ciutat de Lleida el 
dissabte 10 de febrer de 2018.

Alta participació en la darrera convoca-
tòria

El 28è Premi “Pica d’Estats” de premsa, ràdio, televi-
sió i Internet va rebre un total de 202 treballs, 39 dels 
quals van correspondre a premsa internacional, xifra 
que representa el millor registre de tota la història del 
guardó pel que fa a l’àmbit internacional. D’aquests 
202 reportatges presentats a concurs, 58 van co-
rrespondre a la categoria de premsa especialitzada 
en viatges i turisme; 34, a la categoria de premsa 
d’informació general; 21, a ràdio; 9, a televisió; 39, a 
fotografia, i 41, a Internet. Un total de 18 treballs es 
van presentar a dues categories.

Els 39 treballs internacionals concursants van repre-
sentar el millor registre de tota la història del guardó. 
Aquests 39 reportatges internacionals van procedir 
de 12 països estrangers: França, amb 11; Aleman-
ya, amb 8; Holanda, amb 5; Rússia, amb 3; Andorra, 
Mèxic, Bèlgica i Israel, amb 2 cadascun, i finalment 
un treball de Xile, Itàlia, el Regne Unit i els Estats 
Units.

S’adjunta el link per poder consultar les bases del 
29è Premi “Pica d’Estats” i per als qui vulguin fer la 
inscripció via on-line: http://www.aralleida.cat/pica/

Pirineu. Estany de Ratera. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. (Pallars Sobirà). Foto: Roc Llimargas
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PREMI PICA D’ESTATS
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DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ DE TREBALLS 20 NOVEMBRE 2017 FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN DE
TRABAJOS 20 NOVIEMBRE 2017 / DEADLINE 20th NOVEMBER 2017

Dirección / address DP / post code
Adreça CP

Población /town País/ country

PaísPoblació

Título / title
Títol

e-mail

Medio / name of  publication / program Fecha publicación o emisión / date of  issue broadcast radio and TV
Mitjà Data publicació / emissió

Teléfono / telephone Móvil/ mobile

Telèfon Mòbil

ADJUNTEU ELS ORIGINALS DELS TREBALLS I LES PROVES D’EMISSIÓ [RÀDIO I TV] 
ADJUNTAD ORIGINALES DE LOS TRABAJOS Y PRUEBAS DE EMISIÓN [RADIO Y TV] 
ENCLOSE ORIGINAL WORKS AND THE BROADCASTING TESTS [RADIO & TV ]

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals
proporcionades són confidencials i formaran part dels fitxers de “Subvencions” i “Premsa” titularitat del PATRONAT INTERCOMARCAL
DE TURISME “TERRES DE LLEIDA” per tramitar la seva candidatura al Premi, proporcionar-li informació, publicacions periòdiques
i comunicacions relacionades amb el sector del turisme, com també per efectuar estadístiques a nivell inter relacionades amb el
turisme. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel lació i oposició adreçant-se per escrit al PATRONAT INTERCOMARCAL
DE TURISME “TERRES DE LLEIDA”, a Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida o bé mitjançant correu electrònic a:
info@diputaciolleida.cat.   

.

núm registre / nº registro / register number

Nom i cognoms 
Nombre y apellidos / name & surnames

Dipòsit Legal: L 976-2017

  / / butlleta d’inscripció inscripción  inscription application form

national
estatal

local
local

magazin
magazín

press
premsa

radio
ràdio

TV
TV

photography
fotografia

internet
internet
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