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Premi Joaquim Codina i Vinyes
Premi Joan Saqués i Roca
Premi Salvador Sunyer i Aimeric

Fundació Valvi

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.
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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
2015: Grup Mascort
Aquest any el guardonat és l’Associació de Defensa
del Patrimoni Natural del Pla de l’Estany (LIMNOS)
de Banyoles. Recollirà el premi el seu president, Juanjo
Butrón. En farà la glosa Xavier Vila Portella.

Associació
de Defensa
del Patrimoni
Natural del
Pla de l’Estany.
LIMNOS

L’associació Limnos és una entitat nascuda el 1987 per
a defensar el patrimoni natural de Banyoles i comarca,
posteriorment creada amb el nom del Pla de l’Estany. Relacionat
des dels inicis amb el Museu Darder i amb la protecció de
l’Estany de Banyoles de l’impacte dels Jocs Olímpics del 1992,
amb els anys s’ha anat consolidant com una entitat rellevant
en la conservació i protecció del medi ambient en l’àmbit local.
Actualment, forma part de la Federació Ecologistes de Catalunya
i manté un activisme de denúncia dels impactes ambientals,
combinat amb la promoció del voluntariat ambiental i amb
elaborar propostes i projectes per a un model de societat més
justa ambientalment.

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.
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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
2015: Enric Mirambell i Belloc
Aquest any el guardó és per Joaquim Trias i Mas, empresari
i activista cultural. En farà la glosa Albert Puig i Cantalozella.

Joaquim
Trias
i Mas

Nascut el 1943 a Santa Coloma de Farners. Empresari i
activista cultural. Ha col·laborat fonamentalment amb la
revista Ressò des dels seus inicis, a través de la qual es van
vehicular iniciatives culturals i polítiques durant el franquisme
i posteriorment, fundador i dinamitzador de l’Associació Amics
dels Monuments Colomencs. Va contribuir decisivament en la
restauració del monestir romànic de Sant Pere de Cercada i de
l’esglesiola de Santa Victòria i Sant Iscle de Sauleda.
Com a gerent i propietari de l’empresa Galetes Trias, ha rebut el
Premi Bonaplata per la conservació del Patrimoni Industrial de
Catalunya; Premi Pompeu Fabra i Medalla President Macià de la
Generalitat de Catalunya; Premi Pimec a la Qualitat Lingüística;
Premi a la Millor Empresa Agroalimentària de Catalunya; Premi
Carme Serrallonga a la qualitat lingüística de la Facultat de
Filologia de la Universitat de Barcelona i Great Taste Award
Gold 2003.
L’any 1994 es va inaugurar el Museu Trias de les galetes en
un espai de la fàbrica i és visitat per unes 30.000 persones a
l’any.
Avui, encara actiu a l’empresa, dedica una part del seu temps a
estudiar filosofia a la Universitat de Girona.

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.
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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
2015: Grup MIFAS
Aquest any el guardó és per a la Fundació Ramon Noguera
de Girona. Recollirà el Premi el seu president Salvi Amagat. En
farà la glosa Salvador Maneu.

És una fundació sense ànim de lucre que treballa per millorar la
qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual
i dels infants amb trastorns en el seu desenvolupament de la
comarca del Gironès.

Fundació
Ramon
Noguera

Els seus inicis es remunten al 1964 amb la creació de
l’associació Àngelus per part de Ramon Noguera, seguint el
moviment associatiu que, a la dècada dels anys 60 va aparèixer
a tot Catalunya, de pares de persones amb discapacitat
intel·lectual, que per falta de serveis, es van associar per la
gestió dels serveis destinats als seus fills i filles.
L’any 1995 es constitueix la Fundació Ramon Noguera, motivada
pel fet d’haver arribat a un volum de gestió i patrimoni important
i la forma jurídica de la fundació donava millors garanties per
seguir avançant en els serveis per la millora de la qualitat de
vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Des de l’1 de gener del 2012 la Fundació Ramon Noguera lidera
el Grup Fundació Ramon Noguera, del qual també en formen
part dues noves fundacions: Fundació Montilivi dedicada a la
prestació de serveis socials i Fundació Mas Xirgu als serveis
d’inserció sociolaboral.

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 Nadal
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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