
Fundació Ciutat de Valls

XXXVII
Premi Cristina

de treballs periodístics
Requena i Giró

Premis Cristina Requena i Giró
Últimes edicions

27a edició
Karlos Arguiñano i Juan María Arzak, per la difusió de la calçota-
da 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.

32a edició
Jordi Cabré, per l’article “Pere Català i Pic, amb una sabata i 
una espardenya” (publicat per la revista Sàpiens, mes d’agost 
de 2017).

33a edició
Joaquim Roglan, pels articles «La història de la joguina oblida-
da», «Valls» i «Plats i vins tarragonins, segons Manolo», publicats 
al Diari de Tarragona el 5 de juliol i el 7 de desembre de 2018.

34a edició
Programa El matí de Catalunya Radio, dirigit i presentat per Mò-
nica Terribas, emès en directe des de Valls el 22 d’abril del 2020, 
sobre la pandèmia de la Covid-19. 

35a edició
Carme Martí Cantí, per l’article «Una vida entre llibres i lectors», 
publicat a la Revista Arrels / El Món que torna.

36a edició
TAC 12, per la cobertura de les Festes Decennals de la Mare de 
Déu de la Candela 2021+1.
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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, plaça de  
l’ U d’Octubre, núm. 1, 43800 Valls, o per correu electrònic, 
a l’adreça: 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 abans del 30 d’abril de 
2023 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 2023 
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 2022 i el 31 de 
març de 2023. 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 XXXVII Premi tindrà en 
compte els treballs divulgats entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 
de març de 2023.

Valls, novembre de 2022

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 XXXVII Premi Cristina 
Requena i Giró de treballs periodístics, en la forma que 
indiquen aquestes Bases.

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es demanarà 
autorització als participants en la convocatòria del premi, per tal que les dades 
personals facilitades siguin tractades  sota responsabilitat de  FUNDACIÓ CIUTAT 
DE VALLS. CIF: G43050269, i seu social a la Plaça de l’Ú d’octubre, núm. 1 (Antic 
Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarragona).  

La finalitat és portar el control i gestió dels participants que es presentin a la con-
vocatòria d’aquest premi, essent el seu consentiment la base que legitima aquest 
tractament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran con-
servades sempre que sigui imprescindible o legítim per  la finalitat que es van captar.  

En qualsevol cas, els autoritzants podran revocar el consentiment i exercitar els 
drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així 
com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se 
a la Plaça de l’Ú d’octubre, núm. 1 (Antic Hospital de Sant Roc), 43800 Valls (Tarra-
gona), o bé, enviar un  correu electrònic a fcv@fcvalls.org.  

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protec-
ció de Dades.

10


