
Fundació Ciutat de Valls

XXXII
Premi Cristina

de treballs periodístics
Requena i Giró

Premis Cristina Requena i Giró
Últimes edicions

22a edició
Documental Francesc Català-Roca, de la sèrie Cops de geni, 
realitzat per Toni Orensanz i Patrícia Fernàndez, emès per Ca·
nal Reus TV i la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.

23a edició
Revista Descobrir Catalunya, pel seu dossier monogràfic sobre 
l’Alt Camp (febrer 2009).

24a edició
Programa La tertúlia de Ràdio Valls, dirigit per Gemma Casalé.

25a edició
Delegació de Catalunya Ràdio a Tarragona, per la cobertura de 
les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del 2011.
Accèssits: Esther del Campo, pel bloc Pedra foguera
          Ivan Rodon, pel bloc Cada terra fa sa guerra.

26a edició
Revista Cultura i Paisatge, realitzada per TGD Comunicació, 
per la divulgació de la Ruta del Císter.

27a edició
Karlos Arguiñano i Juan Maria Arzak, per la difusió de la calço·
tada en el programa de cuina Karlos Arguiñano en tu cocina.

28a edició
Programa Gran recorregut, del Canal 33, produït amb la col·
laboració de Cactus Produccions i La Quimera.

29a edició
Carlos Cubos Serra, pel documental  
Nosaltres, els Xiquets de Valls.

30a edició
Programa DIVENDRES, de TV3, per la difusió que ha fet de la 
ciutat en les tres edicions dedicades a Valls.

31a edició
TAC12, per la retransmissió en directe de la nit de Completes 
de Sant Joan, de l’any 2016.
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Aquest premi està dedicat a l’Alt Camp i, específicament, 
a reconèixer, premiar i estimular la realització i difusió de 
treballs, amb mèrit qualificat, que afectin Valls i comarca, o 
bé a una trajectòria professional que s’hagi destacat en la 
promoció de treballs periodístics de Valls i l’Alt Camp.

Per millorar la informació del Jurat, tothom pot enviar còpies 
de textos difosos a la Fundació Ciutat de Valls, Apartat de 
Correus 145, 43800 Valls, o per correu electrònic, a l’adre·
ça: fcv@fcvalls.org.

El Jurat, en analitzar els treballs, tindrà en compte l’espe·
cificació periodística, la capacitat divulgadora, el contingut 
científic, històric, etc., i el nivell de qualitat de cada obra o 
conjunt d’obres a valorar de cada autor. El veredicte es farà 
públic als mitjans de comunicació durant el mes de maig de 
2018 i també es podrà consultar a la pàgina web de l’entitat 
organitzadora: <www.fcvalls.org>.

El premi serà lliurat en el decurs de la Nit de Premis 2018 
de Valls.

Les altres qüestions i circumstàncies no especificades seran 
resoltes pel Jurat mitjançant acord inapel·lable.

El Jurat revisarà tots els treballs que conegui, divulgats per 
mitjans de comunicació entre l’1 d’abril de 2017 i el 31 de 
març de 2018. Aquest Premi té caràcter nacional.

El premi està sotmès a les retencions legalment establertes.

La dotació del premi és de 1.200 €.

La periodicitat és anual. Aquest XXXII Premi tindrà en compte 
els treballs divulgats entre l’1 d’abril de 2017 i el 31 de març 
de 2018.

Valls, novembre de 2017

El Jurat estarà format per: Sr. President de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal, o persona en qui delegui; 
Sr. Josep M. Figueres, professor d’història de la comunicació 
(UAB); pels periodistes vinculats a la comarca de l’Alt Camp; 
Sr. Francesc Domènech, Sr. Jordi Ferré i Sr. David Requena; 
i en representació de la Fundació Ciutat de Valls, el Sr. Jordi 
París.

La Fundació Ciutat de Valls convoca el XXXII Premi Cristina 
Requena i Giró de treballs periodístics, en la forma que 
indiquen aquestes Bases.

En virtut de l’article 5 de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Pro·
tecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades de caràcter 
personal sol·licitades al guanyador o guanyadors del premi, seran incorpora·
des i tractades en un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de 
la Fundació Ciutat de Valls.
La  finalitat d’aquest tractament i/o fitxer és la de gestionar la tramitació de 
la convocatòria del premi, així com fer arribar informació de les activitats i 
projectes de la Fundació. Es podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició a: Fundació Ciutat de Valls, carrer Jaume Huguet, 1, 2n 
(antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls.


