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Periodisme per a la igualtat de gènere
• Neus Martí, Mikel Aristegi, Aurora Anton i Ana Torres guanyen el VI Premi Mila
En la categoria de Premsa escrita
ha guanyat el treball “La guerra en
femení”, de la periodista Neus Martí,
publicat al suplement “Lectura” del
diari “Segre”, el 16 de desembre de
2012. En la categoria Audiovisual, el
treball guanyador ha estat “Dones admirables”, d’Aurora Anton, emès per

Acte de lliurament del premi. © Paeria

Neus Martí, Mikel Aristegi, Aurora
Anton i Ana Torres han estat els guanyadors de les diferents categories
del VI Premi Mila per a la Igualtat de
Gènere a Lleida que convoquen conjuntament la Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament
de Lleida i la Demarcació de Lleida del
Col•legi de Periodistes de Catalunya.
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La Paeria • Ajuntament de Lleida

Onze treballs concorren
al guardó convocat per
la Paeria i la Demarcació
de Lleida del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
la Xarxa de Televisions Locals. En la
categoria de Fotoperiodisme el premi
ha estat per a tres de les fotografies
incloses en el reportatge fotogràfic
“La guerra en femení”, de Mikel Aristegi, concretament les titulades “Experiències”, “Mare i filla” i “Miliciana”. En
la categoria Mitjans Digitals, novetat

d’aquesta edició, el premi ha estat per
al reportatge escrit “La suave batalla
del velo”, de la periodista Ana Torres,
publicat a la revista on line “Fronterad”, de periodicitat setmanal.
D’altra banda, el jurat ha decidit,
també per unanimitat concedir dos
accèssits en premsa escrita a dos articles publicats a la revista “Dones Dossier”, que posen de manifest el paper
de les dones periodistes en els mitjans
europeus i l’actual precarietat laboral
d’aquesta professió, especialment per
a les dones.
Un total d’11 treballs s’han presentat
al VI Premi Mila de Periodisme per a la
Igualtat de Gènere a Lleida. D’aquests,
6 han estat en la categoria de premsa
escrita; 3, en la d’audiovisual; 1 reportatge (que inclou 10 fotografies) en
la de fotoperiodisme, i 1, en la de mitjans digitals. •••

