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El Premi Joaquim Codina i Vinyes s’atorga a la 

persona o entitat que hagi destacat i acrediti una 

trajectòria reconeguda en el camp de la preservació del 

patrimoni mediambiental i paisatgístic en el marc de 

les comarques gironines.

L’han guanyat anteriorment:

2006: Lluís Motjé i Costa

2007: Fundació Territori i Paisatge

2008: Joan Nogué i Font

2009: Associació de Naturalistes de Girona

2010: Institució Altempordanesa per a l’Estudi

 i Defensa de la Natura (IAEDEN-Salvem l’Empordà)

2011: Revista Gavarres

2012: Josep M. Massip i Gibert

2013: Associació Micològica Joaquim Codina

2014: Ernest Costa i Savoia

Aquest any el guardonat és el Grup Mascort de Torroella 

de Montgrí. Recollirà el premi el seu president, Ramon 

Mascort i Amigó. En farà la glosa Joan Surroca i Sens.



El Grup Mascort va néixer el 2010, però les empreses que el formen 
daten, la més antiga, del 1974, quan Ramon Mascort va començar 
amb el càmping Castell Montgrí. En aquell moment el principal 
argument per iniciar l’activitat va ser la reversibilitat, és a dir, que 
el territori es podia retornar a l’estat inicial amb facilitat. Per tant la 
sensibilitat pel paisatge i la Natura venen d’origen.

Aquesta sensibilitat també és evident en la gestió de la finca Torre 
Ponsadins a l’actual Parc Natural del Montgrí, que està actuant de fet 
com a Reserva Natural.

El 1986 s’incorpora el càmping Castell Mar al terme de Castelló 
d’Empúries i dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i 
coneix al llavors director de l’espai, Jordi Sargatal. Aquesta trobada 
fa que es multipliquin les accions en pro de la Natura.

El 1988, junt a Josep del Hoyo, creen Lynx Edicions, una editorial que 
ha publicat moltes obres, però sobretot el monumental “Handbook of 
the Birds of the World” en 17 volums, on es tracten per primer cop 
en la història les gairebé 10.000 espècies d’ocells del món. I ara 
l’aventura continua amb el “Handbook of the Mammals of the World”, 
que farà el mateix amb els mamífers amb 8 volums, dels quals ja se 
n’han publicat 4.

El 2007 es crea la Fundació Mascort, dedicada al foment de la cultura, 
la història i el medi ambient. A part de les nombroses exposicions 
i llibres de temàtica històrica i cultural, el paisatge hi han tingut 
un lloc destacat, i també amb la cessió de diverses closes al Parc 
Natural dedicades a la protecció de les tortugues d’aigua.

El 2010 fitxa a Jordi Sargatal com a Director General del Grup i es 
multipliquen les iniciatives de conservació de la natura en tots 
els fronts, especialment als càmpings, que ofereixen nombroses 
activitats de sensibilització, i des del Grup es col·labora en moltes 
altres iniciatives de protecció de flora i fauna.

Grup
   Mascort
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El Premi Joan Saqués i Roca s’atorga a la persona o entitat 

que hagi destacat i acrediti una trajectòria reconeguda en el 

camp de la preservació, conservació, difusió o restauració 

del patrimoni cultural i artístic en el marc de les comarques 

gironines.

L’han guanyat anteriorment:

2006: Joan Badia i Homs

2007: Francesc Riuró i Llapart

2008: Taller d’Història de Maçanet de la Selva

2009: Josep Canal i Roquet

2010: Marius Zucchitello i Gilioli

2011: Joaquim Puigvert i Pastells

2012: Florenci Crivillé i Estragués

2013: Albert Tomàs i Bassols

2014: Música Antiga / Jaume Pinyol

Aquest any el guardó és per Enric Mirambell i Belloc, cronista 

Oficial de la ciutat de Girona. En farà la glosa Joaquim Nadal 

i Farreras.



Doctor en Filosofia i Lletres, secció Història, per la Universitat de 
Barcelona. Formà part del Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i 
Arqueòlegs i catedràtic de l’Escola Universitària. Exercí la docència 
a l’Institut d’ensenyament Secundari de Girona i a l’Escola de 
Magisteri. El 1949 es va fer càrrec de la direcció de la Biblioteca 
Pública de Girona; va treballar en la renovació del fons bibliogràfic, 
en l’actualització de la funcionalitat del centre i en la modernització 
de la catalogació.

El 1952 va ser nomenat director de l’Arxiu Històric Provincial en 
el moment de la seva creació. Gestionà l’habilitació de locals, la 
recollida de fons documentals i la classificació i catalogació dels 
documents. El 1966 intervé en la creació de la Casa de Cultura i en 
fou director fins el 1982. El 1969 col·laborà en la creació dels estudis 
universitaris a Girona i en va ser cap d’estudis durant els quatre 
primers cursos. Aquest mateix any fou nomenat acadèmic de la Reial 
Acadèmia de la Història de Madrid i formà part de la Comissió de 
Monuments de la demarcació de Girona. Entre els anys 1978 i 1980 
va ser delegat a Girona del Ministerio de Cultura i des de l’any 1985 
és membre de la Comissió Diocesana d’Art Sacre.

Va ser membre del consell social de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, per nomenament del Parlament de Catalunya. De 1987 
a 1997 fou membre del Consell Municipal d’Educació de Girona i 
president de la Comissió “Educació i ciutat”. El 1987 va ser nomenat 
per unanimitat Cronista Oficial de la ciutat de Girona. El 1994 fou 
nomenat Acadèmic de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi. El 2001 va rebre la Medalla President Macià.

Entre les seves publicacions podem comptar nombrosos articles a la 
premsa i a revistes. És autor de diversos llibres i ha col·laborat en 
publicacions periòdiques de la ciutat.

Enric
Mirambell
i Belloc
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El Premi Salvador Sunyer i Aimeric s’atorga a la persona o 

entitat que hagi destacat i acrediti una trajectòria reconeguda 

en el camp de la Solidaritat i la Cooperació, en el marc de les 

comarques gironines.

L’han guanyat anteriorment:

2008: Fernando Fonseca

2009: Càrites Diocesana de Girona

2010: Joan Surroca i Sens

2011: Centre de Formació d’Adults Les Bernardes de Salt.

2012: Miquel Ruiz i Avilés / Fotògrafs per la Pau.

2013: Banc dels Aliments

2014: Coral Àkan

Aquest any el guardó és pel Grup MIFAS de Girona, recollirà el 

Premi el seu president Albert Carbonell i Quer. En farà la glosa 

l’escriptor Miquel Fañanàs i Serrallonga.



L’Associació MIFAS va néixer l’any 1979 motivada per la necessitat 
d’ajuntar esforços per poder atendre les demandes i les necessitats 
de les persones que tenen algun tipus de discapacitat física a les 
comarques de Girona. Els seus membres són, en la seva totalitat, 
persones afectades per alguna discapacitat.

Més enllà d’aquesta filosofia inicial que avui dia perdura, 
l’organització s’ha sabut envoltar dels professionals i els tècnics 
necessaris per tirar endavant tot tipus de projectes, incloent-hi 
persones discapacitades i d’altres que no ho són.

Complint amb els objectius fundacionals, l’entitat realitza tot allò 
que faci possible un millor coneixement i estudi de la problemàtica 
laboral, econòmica, social i humana; al mateix temps, que cerca 
recursos que pugin posar fi a les necessitats detectades que 
dificulten la integració.

Millorar la qualitat de vida del col·lectiu, el creixement coherent del 
grup, juntament amb l’optimització dels recursos, han estat algunes 
de les premisses constants en el seu treball i d’alguna manera les 
que han anat definint la línia a seguir en tots aquests anys.

A la dècada dels 90 es va posar en marxa la Gerència d’empreses, 
amb l’objectiu que s’ocupés de la gestió dels centres especials de 
treball que donen feina al col·lectiu i que a l’actualitat són: GiroPark, 
GiroAssist i Tadifi.

Es va crear també la Fundació MIFAS, per tal de millorar la gestió dels 
seus serveis assistencials. La Fundació MIFAS gestiona un Centre 
Ocupacional, un Centre de Dia i de Recursos, una Residència, una 
Llar Residència i un Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) i també és 
l’encarregada de gestionar el Servei d’Integració Laboral MIFAS, que 
des de l’any 1994 treballa per fomentar la integració laboral de les 
persones amb discapacitat física, orgànica i/o sensorial en el món 
laboral.

Grup
Mifas



El Consell Editorial de la Fundació Valvi

està integrat per:

Narcís-Jordi Aragó

Joan Boadas

Lioba Bover

Rosa Congost

Quim Curbet

Joan Domènech

 Josep M. Fonalleras

M. Rosa Juventench

Àngel Madrià

Joaquim Vidal

Pep Vila

Mariàngela Vilallonga
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El Premi Joaquim Codina i Vinyes s’atorga a la persona o entitat que hagi 
destacat i acrediti una trajectòria reconeguda en el camp de la preservació 
del patrimoni mediambiental i paisatgístic en el marc de les comarques 
gironines.
El Consell Editorial de la Fundació Valvi va acordar donar el nom de Joaquim 
Codina i Vinyes a aquest guardó en homenatge al micòleg i botànic de la 
Cellera de Ter (1868-1934), autor de diversos estudis sobre els bolets a 
Catalunya i promotor de la primera mostra de bolets, la tardor de 1914.

El Premi Joan Saqués i Roca s’atorga a la persona o entitat que hagi 
destacat i acrediti una trajectòria reconeguda en el camp de la preservació, 
conservació, difusió o restauració del patrimoni cultural i artístic en el 
marc de les comarques gironines.
El Consell Editorial de la Fundació Valvi va acordar donar el nom de Joan 
Saqués a aquest guardó en homenatge al que fou Delegat de Cultura de 
la Generalitat a Girona entre els anys 1982 i 1995. Joan Saqués i Roca va 
ser l’impulsor del desplegament de la llei de normalització lingüística i va 
destacar per la seva defensa i recuperació del patrimoni cultural gironí, 
tant des de la vessant dels equipaments (biblioteques, arxius i museus) 
com de l’arquitectònic (civil i religiós).

El Premi Salvador Sunyer i Aimeric s’atorga a la persona o entitat 
que hagi destacat i acrediti una trajectòria reconeguda en el camp de la 
Solidaritat i la Cooperació, en el marc de les comarques gironines.
El Consell Editorial de la Fundació Valvi va acordar donar el nom de Salvador 
Sunyer i Aimeric a aquest guardó en homenatge a qui fou senador, diputat 
al Parlament de Catalunya i alcalde de Salt; lluitador incansable en pro de 
les llibertats de Catalunya i per la normalització de la llengua catalana. En 
Salvador Sunyer és actualment cronista oficial de la vila de Salt i continua 
escrivint i treballant a favor de la convivència i de la recuperació de la 
identitat del seu poble i del nostre país.
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