CaixaBank patrocina el premi de
periodisme internacional ‘Cirilo Rodríguez’ que se
celebra aquest divendres en el Parador de Segovia


L’entitat financera dona suport a la XXXVI edició del guardó que
reconeix als periodistes que realitzen la seva tasca fora d’Espanya, en
ocasions, en escenaris de conflictes bèl·lics o en situacions de risc.


Els finalistes del premi d’aquest any són els corresponsals
d’RTVE a Àsia-Pacífic, Mavi Doñate, i d’El País a l’Àfrica Subsahariana, José
Naranjo, i el redactor d’El Independiente Francisco Carrión.

Segovia, 23 de setembre del 2021
CaixaBank patrocina la XXXVI edició del ‘Premio Cirilo Rodríguez’, organitzat per
l’Associació de la Premsa de Segòvia i que reconeix als periodistes que realitzen la seva
tasca fora d’Espanya, en ocasions, en escenaris de conflictes bèl·lics o en situacions de
risc en un acte que se celebra aquest divendres en el Parador de Turisme de Segòvia.
El ‘Premio Cirilo Rodríguez’, també patrocinat per l’Ajuntament de Segòvia i la Diputació
Provincial
de
Segòvia, està considerat com
un
dels premis
amb més
prestigi de periodisme internacional i la gala de lliurament esdevé anualment un homenatge
als professionals que relaten el que succeeix al món, en punts d’especial sensibilitat, en
guerra o que acaben de patir catàstrofes, tot i que també fa arribar les decisions que
adopten els fòrums internacionals i que tenen especial incidència.
Els finalistes del premi aquest any són els corresponsals d’RTVE a l’ÀsiaPacífic, Mavi Doñate, i d’El País a l’Àfrica Subsahariana, José Naranjo, i el redactor
d’El Independiente Francisco Carrión.
“Per a CaixaBank, és un orgull poder donar suport a aquests premis que són un referent a
nivell
nacional i que
posen
en
valor
la important tasca que els
periodistes
realitzen a l’estranger amb l’objectiu de que estiguem informats i siguem conscients de
tot allò que succeeix en el panorama internacional”, ha destacat la directora territorial
de CaixaBank a Castella i Lleó, Belén Martín.
El jurat està integrat per representants de mitjans de comunicació nacionals, de CaixaBank,
així com alguns dels guardonats en altres edicions. La Presidència d’Honor d’aquesta edició
del premi l’ostenta la Reina Letícia.
Els finalistes
Mavi Doñate és corresponsal d’RTVE a l’Àsia-Pacífic i un dels rostres més reconeguts de la
televisió pública. Amb una àmplia trajectòria professional a les seves espatlles, al llarg dels
últims anys, les seves cròniques han aportat context i profunditat en una zona del
món desconeguda i llunyana per molts espanyols, però que cada vegada juga un paper més
important en la geopolítica global. Ha explicat de primera mà l’evolució de la pandèmia
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des del punt d’origen, a la Xina, tot i les dificultats amb les que s’ha trobat a causa de la
censura oficial.
José Naranjo és corresponsal d’El País a l’Àfrica Occidental, resideix al Senegal,
des de l’any 2011, col·laborant també, entre d’altres medis, amb la Cadena SER, la
revista 5W, el periòdic canari La Província i la revista Mundo Negro, de la que és columnista.
Ha realitzat un seguiment especial i sobre el terreny de la guerra de Mali, les
epidèmies d’Ebola,
el
conflicte de Boko Haram al Txad,
Níger i Nigèria,
el
terrorisme al Sahel,
les
rutes
de
la immigració
africana,
la
transició
política a Gàmbia i l’epidèmia de covid-19 a l’Àfrica, entre d’altres temes.
Francisco Carrión, redactor d’El Independiente, en el moment de presentarse la seva candidatura
era freelance amb seu al
Caire,
entre altres mitjans pee El Periòdico, El Mundo, a més de Mediaset (Cuatro i Telecinco), El
Comercio de Perú o DWTV. Es va formar a la redacció de l’agència de notícies
EFE a Madrid i a la seva delegació d’Orient Mitjà a Egipte. Des del 2011, ha firmat àmplies
cobertures com les de les revoltes que van fer caure a Hosni Mubarak i el cop d’Estat
a Egipte; els estralls de l’autodenominat Estat Islàmic a l’Iraq o els canvis experimentats a la
península d’Aràbia.
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