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Reunió del jurat del 30è Premi “Pica d’Estats” 
a la Diputació de Lleida per deliberar sobre 
els treballs periodístics i la relació de guan-

yadors en la nova edició del certamen

La decisió del jurat es donarà a conèixer demà mateix, dissabte 2 de febrer, en un comunicat de 
premsa

La Diputació de Lleida acollirà demà dissabte 2 de febrer, a partir de les 10.30 hores, a la Sala 
Viladrich la reunió del jurat del 30è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Rà-
dio, Televisió i Internet. La decisió del jurat en les 8 categories es donarà a conèixer demà mateix, 
mitjançant un comunicat de premsa que emetrà el Patronat de Turisme una vegada finalitzada la 
sessió de treball del jurat.

El jurat del 30è Premi “Pica d’Estats” és format 
per professionals destacats del món de la co-
municació. La degana del Col·legi de Periodis-

tes de Catalunya, Neus Bonet, presidirà el jurat. En 
formaran part com a vocals els periodistes Ignasi Cal-
vo, director del diari La Mañana; Francesc Canosa, 
director de La Mira magazín; Santiago Costa, director 
de redacció del diari Segre; Josep Cuní, director del 
magazín matinal de la Cadena Ser en català “Aquí, 
amb Josep Cuní”; Lluís Foix, analista polític de La 
Vanguardia; Antonio Franco, assessor a la presidèn-
cia del Grupo Zeta; Carolina Gili, delegada de TV3 a 
Lleida;  Rafa Gimena, president a la demarcació de 
Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Ma-
riano Palacín, president de la Federació Espanyola de 
Periodistes i Escriptors de Turisme (FEPET); Mònica 
Terribas, directora d’“El Matí de Catalunya Ràdio”, i, 
actuant com a secretari, el director del Patronat de Tu-
risme, Juli Alegre.

La decisió del jurat en les 8 categories del premi es do-
narà a conèixer demà mateix, una vegada finalitzada 

la reunió de treball dels membres del jurat, mitjançant 
un comunicat de premsa del Patronat de Turisme.

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 incorpora com a novetat un premi 
especial de 10.000 euros al millor treball escollit pel ju-
rat entre els 8 reportatges guanyadors en les diferents 
categories. D’aquesta manera, el 30è Premi “Pica 
d’Estats” inclou 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 in-
formatius multimèdia) i, finalment, un altre adreçat al 
millor treball dels mitjans de comunicació locals de les 
Terres de Lleida.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


