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Pla de Boet (Àreu, Pallars Sobirà). Foto: Arxiu del Parc Natural de l'Alt Pirineu

La Diputació de Lleida, mitjançant el
Patronat de Turisme, convoca el 29è Premi
Turístic Internacional “Pica d’Estats” de
Premsa, Ràdio, TV i Internet, destinat a la
difusió turística de les comarques de
Lleida.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

PREMIS

La presentació i la inscripció de treballs es
faran en el termini comprès entre el 20
d’octubre i el 20 de novembre de 2017,
ambdós inclosos.

S’atorgaran 8 categories de premis:

INSCRIPCIONS
BENEFICIARIS
El premi va adreçat als autors que hagin
publicat o emès els seus treballs periodístics en
els diferents mitjans de comunicació i que
tinguin com a prioritat la difusió turística de
les comarques de Lleida. Un mateix autor
podrà optar a més d’una categoria del premi.
REQUISITS DELS TREBALLS
Podran optar al premi tots els continguts
periodístics publicats en qualsevol suport
(premsa escrita, ràdio, televisió, internet,
etc.) i produïts en qualsevol idioma en el
període comprès entre el 19 d’octubre de
2016 i el 18 d’octubre de 2017.
En el cas dels treballs transmèdia, els
autors només podran optar a una categoria,
a excepció de la fotografia.
Un mateix autor o autors només podran
presentar un màxim de tres treballs per
categoria, prioritzant aquella que considerin
que reflecteix amb més fidelitat el llenguatge
del mitjà, a excepció de la fotografia, on
podran optar en dues categories.

La inscripció i els treballs hauran de ser
lliurats pels autors, o per qualsevol persona
o entitat que n’acrediti el consentiment, i
tramesos a:
PREMI “PICA D’ESTATS”
PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Rambla Ferran, 18, 3r. 25007 Lleida
I via on-line per mitjà de l’adreça següent:
www.aralleida.cat/pica
FORMATS
A.- Periodisme imprès: original de la publicació
en què va aparèixer o en format pdf.
B.- Ràdio i televisió: gravació de les
informacions o dels reportatges que es
presentin. En el cas de programes informatius,
una selecció de tres programes unitaris tal
com es van emetre.
C.- Internet: lliurament del treball tal com
s’ha publicat al web, ja sigui en CD
multimèdia, arxiu HTML, arxiu Flash, JPEG,
GIF o impressió en paper.

PREMSA ESCRITA
RÀDIO
TELEVISIÓ
PREMSA ESPECIALITZADA
EN VIATGES I TURISME
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
PREMSA INTERNACIONAL

5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €
5.000 €

Al millor treball publicat o emès a l’estranger.

MITJANS
DE COMUNICACIÓ LOCAL

5.000 €

Al qual podran optar tots els mitjans de comunicació
de les Terres de Lleida.

INTERNET

5.000 €

Portals informatius multimèdia. Qualsevol treball
publicat a internet o a les xarxes socials.

JURAT
El jurat el formaran reconeguts professionals
del món de la comunicació. El jurat qualificador
es reunirà a Lleida el 10 de febrer de 2018.
El premi podrà ser declarat desert si el
jurat qualificador ho considera oportú.
La convocatòria i les bases completes del
29è Premi Turístic Internacional “Pica
d’Estats” es poden consultar al web:
www.aralleida.cat/pica.

PREMI PICA D’ESTATS
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inscripción / inscription / application form

PREMI
“PICA D’ESTATS”

Dipòsit Legal: L 976-2017

Pirineu. Estany de Ratera. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. (Pallars Sobirà). Foto: Roc Llimargas

Nom i cognoms
Nombre y apellidos / name & surnames

Adreça

CP

Dirección / address

DP / post code

Població

País

Población /town

País/ country

Telèfon

Mòbil

Teléfono / telephone

Móvil/ mobile

Títol
Título / title

Mitjà

Data publicació / emissió

Medio / name of publication / program

Fecha publicación o emisión / date of issue broadcast radio and TV

núm registre / nº registro / register number

e-mail

estatal
national

local
local

premsa
press

magazín

magazin

ràdio
radio

TV
TV

fotografia

photography

internet
internet

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ DE TREBALLS 20 NOVEMBRE 2017 FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN DE
TRABAJOS 20 NOVIEMBRE 2017 / DEADLINE 20th NOVEMBER 2017

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 a m b e l
.
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.

Rambla Ferran, 18, 3r · 25007 LLEIDA (Catalunya · Spain) · Tel. +34 973 24 54 08
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