
MOLTES GRÀCIES

Aquesta revista que teniu a les mans va ser distingida 
per la Fundació Ciutat de Valls amb el 27è premi 
Cristina Requena i Giró de Periodisme 2012. Un premi 
prestigiós que ens honora i que ens esperona a fer-ho 
més bé, any rere any. 

Des d’aquestes importants pàgines volem agrair a 
la família Requena Giró, especialment en record de 
la Mercè Giró, que ens va deixar recentment, ànima 
i motor, juntament amb el David i el Jordi d’aquest 
premi que du el nom de la seva filla Cristina. També a la 
Fundació Ciutat de Valls per haver-nos fet mereixedors 
d’aquest guardó: no sabeu prou com us ho agraïm!

Vam rebre el premi de mans del Jordi Requena i Giró i 
del Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, 
Joaquim Nin en una màgica Nit de Premis que la ciutat 
de Valls dedica cada any al país, al seu orgull i al de la 
seva gent.

EXEMPLE DE JOVE PERIODISTA LOCAL PREMIS CRISTINA REQUENA I GIRÓEN RECORD DE CRISTINA 
REQUENA I GIRÓ

CRISTINA REQUENA

Fotografies de la Cristina 
cedides per la seva família.

A la pàgina dreta la 
Cristina Requena amb 

el Rafel Castells als inicis 
del setmanari El Pati i el 

carnet de premsa que 
l’acreditava com a  

redactora.

Premiats en la 29a Nit de 
Premis a Valls el dia  26 de 

maig de 2012.

Josep M Rovira en el 
moment de rebrer el 

premi de mans del Jordi 
Requena i del Delegat del 

Govern de la Generalitat 
Sr. Joaquim Nin.

El Premi Cristina Requena 
i Giró de Periodisme 
es va instaurar el 1987 
en homenatge a la jove 
periodista, que moria 
víctima d’un accident 
de trànsit l’estiu de l’any 
anterior. Una donació de 
la família a la Fundació 
Ciutat de Valls permetia 
la creació del premi 
que, en la seva primera 

edició, guanyava un jove Francesc Escribano, més 
tard director de TV3, per un molt bon reportatge 
sobre el món dels castells a Valls, molt allunyat dels 
tòpics habituals. El premi té la particulartitat que 
no és necessari presentar-s’hi per poder-lo obtenir. 
El jurat, format per professionals de la comunicació 
vinculats a l’Alt Camp i per representants de 
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal i el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, tria cada any 
el que considera millor treball periodístic publicat 
relacionat amb aquest àmbit territorial. Durant tots 
aquests anys s’han premiat treballs de tota mena, tant 

de premsa, ràdio, televisió i internet, i de gèneres 
periodístics molt diversos.

Cristina Requena era un clar exemple del que molts 
joves estudiants de periodisme feien en aquella 
època: estudiar i anar a classe entre setmana i 
aprofitar el mitjà local de la ciutat on vivien per 
poder guanyar experiència i començar a publicar. Va 
començar a col·laborar a partir del número 13 del 
setmanari, quan tenia divuit anys i havia començat 
a estudiar primer de Ciències de la Informació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Va debutar 
amb una informació sobre les obres que s’estaven 

fent a Sant Roc, la plaça del Quarter i al Vilar. Als 
qui aprofitàvem el cap de setmana per col·laborar 
amb el setmanari ens tocava fer una mica de tot, en 
funció dels actes que es feien, material que sovint 
s’aprofitava per a altres mitjans. La Cristina havia 
enviat cròniques a Ràdio Popular de Reus, a Ràdio 
Reus i al Diari de Tarragona. Per a El Pati, tenia un 
encàrrec fix cada setmana: era, de fet, la cronista 
“oficial” dels partits de bàsquet femení que jugava 
el CB Valls. En un cap de setmana, doncs, podia 
parlar de les obres que es feien a la ciutat, del partit 
de bàsquet o de la reunió d’alguna de les entitats de 
la ciutat. El periodista local, ja se sap, ha de fer una 
mica de tot, i la Cristina n’era una bona mostra.

De tot l’equip que va participar en la fundació del 
setmanari El Pati, era la més jove i 
aprofitava els caps de setmana per 
fer el treball de camp necessari 
i escriure les seves cròniques. 
Probablement, era una bona 
mostra del relleu generacional que 
el periodisme d’aquest país estava 
a punt de fer i que molts mitjans 
locals, com El Pati, encarnaven i 
que introduïen noves formes de fer 
periodisme en ciutats com Valls. 
La carretera, però, va trencar una 
trajectòria que just començava. n

Francesc 
Domènech

Periodista

I – 1987
Francesc Escribano, Jordi Panella, 
Sara Grimau i Joan Gallifa, 
Programa 30 minuts, de TV3

II – 1988 
Joan Cavallé Busquets, director 
del Butlletí del Centre d’Estudis 
Alcoverencs

III – 1989
Joan Barril, periodista d’El País

IV – 1990 
Pere Altès i Serra, director i redactor 
de la revista Cultura

V – 1991 
«Plecs d’Història Local», separata de 
la revista L’Avenç

VI – 1992
Programa Òpera, de TV2

VII – 1993 
Revista Presència

VIII – 1994 
Josep Piera Rubio, periodista

IX – 1995 
«Magazine», de La Vanguardia 
(treballs de Xavier Capdevila, Rafael 
Wirth i Marc Arias)

X–1996
Ramon Barnils Folgueroles, periodista

XI – 1997 
Revista Faig Arts i programa 
Variacions, del Canal 33

XII 1998
Programa La Mirada de Francesc 
Català Roca, de TV2 Catalunya

XIII – 1999 
Andreu Puig, fotògraf del llibre A vol 
d’ocell

XIV – 2000 
Xavier Solà, programa El Suplement 
– Catalunya Ràdio, i Josep Faulí 
Olivella

XV – 2001 
Isabel Olesti, periodista d’El País, 
i Trinitat Ruiz, revista Descobrir 
Catalunya

XVI – 2002 
Joaquim Carbó Masllorens, 
periodista del diari Avui, i el 
programa Dies de ràdio de COM 
Ràdio

XVII – 2003 
Programa Viure Catalunya, de TV3

XVIII – 2004 
Canal Reus TV

XIX – 2005 
Programa Històries de Catalunya, 
de TV3

XX – 2006 
Patrícia Fernández i Maria Rodríguez, 
periodistas del Mercromina, de 
Canal Reus TV

XXI – 2007 
Gereon Wetzel, autor de la pel·lícula 
Castells, Colla Joves Xiquets de Valls

XXII – 2008 
Toni Oresanz i Patrícia Fernández, 
periodistas, documental Francesc 
Català- Roca, emès per Canal Reus 
TV i Xarxa de Televisions Locals de 
Catalunya

XXIII – 2009 
Revista Descobrir Catalunya

XXIV – 2010 
Programa La Tertúlia de Ràdio Valls

XXV – 2011 
Delegació de Catalunya Ràdio a 
Tarragona. 
Accèssits: Esther del Campo pel bloc 
“Pedra foguera” i Ivan Rodon pel 
bloc “Cada terra fa sa guerra”

XXVI – 2012 
Revista Cultura i Paisatge a la Ruta 
del Cister,
realitzada per TGD Comunicació,

XXVII – 2013 
Karlos Arguiñano i Juan Mari Arzak, 
per la difusió de la calçotada al 
programa “Karlos Arguiñano en tu 
cocina” emès el 22 de febrer de 2013.
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