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25 ANYS DE LA RUTA DEL CISTER

Diputació de Lleida

La Ruta del Cister premiada en el 25è Premi Turístic
Pica d’Estats
En aquesta 25a edició del Premi “Pica
d’Estats” es van inscriure un nombre total
de 197 treballs, una xifra que la situa en
la setena millor inscripció de la història
del guardó periodístic, dels quals 153 van
correspondre a treballs d’àmbit estatal,
20 a treballs d’àmbit internacional i 24 a
mitjans locals.
El jurat d’aquesta 25a edició estava format
pel secretari del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Enric Frigola, en qualitat de
president del jurat; els vocals Josep Lluís
Cadena, Santiago Costa, Josep Cuní, Lluís
Foix, Antonio Franco, Eduard Navarro,
Mariano Palacín, Josep Pont, i Mònica
Terribas, i actuant com a secretari el
director del Patronat de Turisme, Jordi
Blanch. n

Articles premiats de la revista
Descobrir Catalunya

Dos treballs periodístics centrats en La Ruta del Cister han estat premiats
pel jurat del 25è Premi Turístic “Pica d’Estats”, el prestigiós certamen que
anualment organitza el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida,
en l’acte de lliurament que es va celebrar a Cervera el 22 de novembre
passat.
Concretament el premi corresponent
al millor reportatge fotogràfic (dotat amb
5.000 €) ha estat per al fotògraf Òscar
Rodbag pel seu treball en el número
especial que la revista Descobrir Catalunya
va dedicar el febrer del 2013 al món del
Cister amb el títol “Els grans monestirs”.

la vida monàstica del convent de Vallbona
de les Monges, com també de la resta
de monestirs i dels pobles al voltant
de La Ruta del Cister. Les fotografies,
molt suggeridores, conviden a visitar els
indrets que s’expliquen en aquest número
especial.

L’especial, de més de 50 pàgines, ofereix
imatges espectaculars i d’una gran bellesa
fetes pel fotògraf guardonat, que mostra

A banda, també s’ha concedit un dels
premis als mitjans de comunicació de les
terres de Lleida, per a Neus Martí i Mikel
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Aristregi, per una sèrie de 5 reportatges
publicats al suplement Lecturas del diari
Segre, i per al documental de TV “Els
rastres del Tethys”, realitzat i produït per
Josep M. Castellví i emès per Lleida TV.
Els 5 reportatges premiats de Neus Martí i
Mikel Aristregi tracten diferents temes. Un
ens atansa al món de l’agricultura a través
del conreu de varietats que han quedat
desplaçades per l’avanç de l’agricultura i
que ara formen part del projecte Cultures
Trobades. Un altre explica la recuperació
de la Vall d’Aran després dels aiguats de
l’estiu del 2013. El tercer dóna una visió
diferent del món del càmping, en contacte
amb la natura i amb totes les comoditats.
Els altres dos reportatges se centren en les
aromes del vi de les Terres de Lleida i de
La Ruta del Cister.

Pàgines de l’article del suplement
“Lecturas” del diari Segre, també
premiat
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