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La Diputació de Lleida farà públic dissabte, 19 
de maig, el veredicte del jurat del 29è Premi 
“Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, Televisió i 

Internet i procedirà al lliurament dels guardons. 

El president de la corporació, Joan Reñé, acompan-
yat del vicepresident del Patronat de Turisme, Gerard 
Sabarich, i del president de la demarcació de Lleida 
i vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Rafa Gimena, presidiran l’acte de lliurament dels 
guardons que tindrà lloc a les 11.30 hores al Saló de 
Plens de la Diputació de Lleida. A l’acte també hi as-
sistiran altres membres del jurat del 29è Premi “Pica 
d’Estats” i els periodistes guardonats. 

El 29è Premi “Pica d’Estats” de Premsa, Ràdio, Tele-
visió i Internet va rebre un total de 187 treballs, dels 
quals 28 corresponen a la categoria internacional, 
126 a l’àmbit estatal i 33 a local. Els 28 treballs inter-
nacionals procedeixen de 8 països estrangers, que 
són Alemanya, Bèlgica, Països Baixos, Bielorússia, 

Itàlia, França, el Regne Unit i el Japó. 

El jurat del 29è Premi Turístic Internacional “Pica 
d’Estats”, que es va reunir el passat 10 de febrer a 
la Diputació de Lleida per deliberar, va ser presidit 
per la degana del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, Neus Bonet. En van formar part com a vocals 
els periodistes Francesc Canosa; Santiago Costa, 
director de redacció del diari Segre; Josep Cuní; 
Lluís Foix, analista polític de La Vanguardia; Antonio 
Franco, assessor a la presidència del Grupo Zeta; 
Rafa Gimena, president a la demarcació de Lleida 
del Col·legi de Periodistes i vicedegà del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya; Mariano Palacín, presi-
dent de la Federació Espanyola de Periodistes i Es-
criptors de Turisme; Josep Ramon Ribé, director del 
diari La Mañana en el moment de la deliberació del 
jurat; Mònica Terribas, directora d’El Matí de Cata-
lunya Ràdio, i, actuant com a secretari, el director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre.

La Diputació de Lleida donarà a conèixer 
i lliurarà dissabte els guardons del 29è 
Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” 

de premsa, ràdio, televisió i internet

 L’acte de lliurament tindrà lloc dissabte, 19 de maig, a les 11.30 hores al Saló de Plens de la Diputa-
ció de Lleida
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