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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

2015: Grup Mascort

2016: Associació de Defensa del Patrimoni Natural

 del Pla de l’Estany. LIMNOS

Aquest any el guardonat és el Consorci del Ter. 

Recollirà el premi el seu president, Joaquim Roca. En 

farà la glosa Narcís Illa.



Consorci
del Ter



El Consorci del Ter (www.consorcidelter.cat) és un organisme 

supramunicipal, format per 62 Ajuntaments i 5 Consells 

Comarcals, que complirà 20 anys de vida l’any vinent. Ha 

treballat activament per a la conservació i gestió del riu 

Ter, dels seus valors naturals, ecològics, paisatgístics i 

patrimonials, a través de nombrosos projectes, bona part 

dels quals gràcies a fons europeus. A més, ha promogut el 

desenvolupament territorial a través de la Ruta del Ter (www.

rutadelter.cat), un itinerari ciclista i senderista que permet fer 

tot el traçat del riu des del seu origen a Ulldeter fins a la seva 

fi, a la Gola del Ter. També ha acostat el riu a les persones, amb 

nombroses eines d’educació ambiental i amb activitats obertes 

a la ciutadania, per conscienciar la població dels pobles, viles 

i ciutats riberenques, sobre la vàlua del riu, del seu patrimoni 

i dels seus paisatges.
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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

2015: Enric Mirambell i Belloc

2016: Joaquim Trias i Mas

Aquest any el guardó és per Arnald Plujà i Canals, professor. 

En farà la glosa Joan Domènech.



Arnald
Plujà

i Canals



Historiador i mestre. Ha exercit l’ensenyament a primària, 
secundària i a la Universitat. Ha impartit cursos de temàtica 
educativa, patrimoni i gestió de paisatge a la UAB. Ha estat 
Coordinador dels Espais Especialmet Protegits de la Direcció 
General del Medi Natural i director del Patronat Montgrí-Medes. 
S’ha especialitzat en l’estudi del cap de Creus, en la mateixa 
àrea de ciències socials de l’etapa docent. Escriu en revistes 
d’àmbit local, provincial i estatal. Ha col·laborat en l’elaboració 
del Nomenclàtor de Catalunya i amb l’Institut Cartogràfic. És 
membre del grup de divulgació Marenostrum, del Centre de 
Recerca d’Històrial Rural, de l’Associació Via Pirena i de Salvem 
Querroig. Ha rebut el premi Tramuntana del Consell Comarcal 
de l’Alt Empordà, la Fulla de Plata de l’Ajuntament de Palau, 
l’Agulla d’Or de l’Ajuntament de Colera, dues plaques de mèrit 
de l’Ajuntament de Cadaqués i aquest any se li acaba d’atorgar 
la Llança d’Or de Llançà. És autor d’una vintena de llibers, entre 
ells: Diccionari toponímic, etimològic i geogràfic del cap de 
Creus. La Costa. (1996); 30 itineraris submarins al cap de Creus 
(1996), 60 itineraris de Portbou a Roses (2000), Mil anys de 
senyors i pagesos (2003), Guia del Cap de Creus (2003), Palau 
al segle XX (2005), Molinàs (2005), Els Vilamarí i el castell de 
Palau-saverdera (2007), 135 platges del cap de Creus (2008), 
Les illes del cap de Creus (2012), Els dominis de Sant Pere 
de Rodes al Cap de Creus segons un capbreu de la Cellereria 
(1420-1429), aquest amb Sònia Masmartí i Recasens com a 
coautora (2013), Colera (dels Quaderns de la Revista de Girona) 
(2014), Sant Onofre de Palau-saverdera (2014), El Cap de Creus 
al principi del segle XX (2014), i Els masos perduts del Cap de 
Creus (2016). Ara treballa en la monografia Cadaqués, per als 
Quaderns de la Revista de Girona.
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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

2015: Grup MIFAS

2016: Fundació Ramon Noguera

Aquest any el guardó és per a la AECC-Catalunya contra el 

Càncer de Girona. Recollirà el Premi la seva presidenta Pilar 

Cort Fuentes. En farà la glosa Josep Trias.



AECC-Catalunya
  contra el Càncer
      de Girona



L’AECC-Catalunya contra el Càncer de Girona es va constituir 

el 1953. El 1995 es va constituir la Junta Directiva actual, que 

està presidida per la Sra. Pilar Cort i Fuentes i per la Sra. Joana 

Puig com a vicepresidenta. Aquesta nova Junta va decidir fer 

un gir important a l’entitat, adaptant-la a les necessitats de la 

societat actual i tractant amb això de modernitzar-la.

L’AECC-Catalunya contra el Càncer és una institució de caràcter 

benèfic sense ànim de lucre, declarada d’utilitat i interès 

públic. Està formada majoritàriament per persones que 

treballen desinteressadament per oferir un servei a la societat 

i per un equip de professionals formats i preparats per a la 

tasca que han de desenvolupar. 

Les seves principals funcions són: 

· Promoure la participació i la mobilització ciutadana en la 

lluita contra el càncer. · Representar i defensar les necessitats 

de la societat davant les administracions públiques i d’altres 

sistemes establerts. · Coordinar i executar les accions 

assistencials, educatives, formatives i d’investigació. 

Aquesta acció es concreta en campanyes de prevenció, 

xerrades informatives, suport psicològic, suport del voluntariat 

i acompanyament general de les famílies. 

L’entitat atorga un 15% dels seus ingressos a finançar projectes 

d’investigació oncològics.

Compte amb més de 15.000 PERSONES VOLUNTÀRIES que amb 

la seva feina desinteressada fan possible el desenvolupament 

i manteniment dels projectes i serveis de l’AECC.



Girona, juny de 2017



El Consell Editorial de la Fundació Valvi

està integrat per:

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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