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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

2017: Arnald Plujà i Canals

2018: Enriqueta Pons i Aurora Martín

Aquest any el guardó és per Àngels Alabert Feliu. En farà la 

glosa Salvador Roca, rapsode del grup Paraula de Poeta.



Àngels Alabert Feliu 
Pianista i compositora, Àngels Alabert ha exercit una important 
tasca docent en el Conservatori de Música «Isaac Albéniz» de 
Girona: és aquí on durant 41 anys (1965 a finals del 2006) 
ha impartit Piano, Música de cambra, Composició, Harmonia, 
Contrapunt, Fuga, Història de la Música, etc., entre altres 
matèries. La seva gran dedicació a profunditzar amb èxit els 
seus estudis en quasi totes les especialitats de la carrera 
musical li va merèixer a mitjans dels anys 1970 l’atorgament 
del “Títol de Professor Superior de Música” per part del Mtre. 
Joaquim Zamacois, un títol que molt pocs candidats de l’estat 
espanyol havien aconseguit fins aquell moment, pel gran 
nombre de titulacions musicals especialitzades que exigia. 
Aquest profund coneixement de la cultura musical li va permetre 
realitzar una intensa tasca pedagògica, oferint una formació de 
gran qualitat a deixebles que avui són professionals tant de 
l’ensenyament musical com en l’àmbit dels intèrprets, alguns 
d’ells amb àmplia trajectòria internacional. 
Va realitzar i acabar els estudis superiors i de virtuosisme de 
Piano amb el Mtre. Pere Vallribera al Conservatori del Liceu 
de Barcelona, obtenint les màximes qualificacions a més de 
diferents premis destacables de fi de carrera. Compositora 

Àngels
   Alabert 
       Feliu

d’obres per a piano, orquestra i cor, va treballar la composició 
amb els mestres: Manel Oltra, Xavier Montsalvatge, Carles 
Guinovart i Josep Soler, la direcció d’orquestra amb Antoni Ros 
Marbà i la direcció coral amb Enric Ribó i Oriol Martorell. 
Fou membre permanent del jurat en els següents concursos: 
Concurs de Piano “Ciutat de Berga” des del 1985, Concurs 
Internacional de Composició “Mestre Civil” de Girona, Certamen 
de Composició per a Cobla “Premi Manel Saderra i Puigferrer” de 
Ceret-Banyoles des del 1984 i Concurs de Sardanes de la Bisbal 
d’Empordà. El 1990 va constituir el “Trio de Cambra Alemany” 
amb J. Nikel (flauta travessera) i U. Keusen (violoncel), oferint 
nombrosos concerts a Catalunya i a Alemanya i enregistrant 
el CD “Musik Chamber Europeis” a Colònia, disc que inclou 
obres cambrístiques d’ambdues nacionalitats. Com a pianista 
ha format part del grup “Paraula de Poeta” durant vint anys, 
actuant arreu del país i Europa.
Ha impartit cicles de conferències sobre temes d’Història de 
la Música i Estètica Musical. A més ha estat durant molts 
anys membre assessor del Departament de Cultura Popular de 
la Generalitat de  Catalunya, per a qui va portar a terme una 
àmplia recerca i transcripció de cançons i temes populars i 
etnomusicològics. 
Ella ha estat la fundadora (1979) i directora durant 30 anys 
del Cor Maragall de Girona. Ha treballat amb aquesta entitat 
coral dirigint un ampli i variat repertori d’obres que van des 
del “Requiem” de W.A. Mozart , “Carmina Burana” de C. Orff, la 
Cantata “Rejoice in the lamb” de B. Britten, la Novena Simfonia 
de L.v. Beethoven, fins a l’òpera “Dido i Aeneas” de H. Purcell 
passant per un ampli repertori de música catalana que inclou 
obres del Llibre Vermell de Montserrat, del Renaixement, 
Classicisme, Romanticisme, obres d’autors contemporanis, etc.
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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

2017: AECC-Catalunya contra el Càncer de Girona

2018: Fundació SER.GI

Aquest any el guardó és per a l’Associació Valentes i 

Acompanyades. En farà la glosa Josefina Surina, coordinadora 

de la Representació Territorial de l’Institut Català de les Dones 

(ICD) a Girona.



Associació Valentes i Acompanyades

L’associació “Valentes i Acompanyades” treballa per a la prevenció 

dels matrimonis forçats, greu manifestació de violència contra la 

dona, contra la seva autonomia, integritat física i emocional i, en 

conseqüència, contra el seu projecte de vida com a ésser lliure.

El seu objectiu és donar suport a noies adolescents i joves 

que pateixen l’amenaça d’un matrimoni forçat mitjançant 

l’enfortiment emocional, la capacitació educativa i professional, i 

l’acompanyament integral i amb el recorregut que sigui necessari 

per al seu desenvolupament com a dones lliures.

El projecte Valentes i Acompanyades es va posar en funcionament 

a Girona i Salt el 2014 a través d’un conveni amb la Generalitat, 

l’Obra Social La Caixa, la Universitat de Girona (UdG) i l’Associació 

Gironina d’Empresàries (AGE), i en la seva trajectòria ha atès una 

cinquantena d’adolescents i joves en risc de ser víctimes del 

matrimoni forçat, la qual cosa representa la punta de l’iceberg 

de la situació existent. La principal estratègia preventiva és 

l’apoderament educatiu de les usuàries per resistir la pressió 

familiar i el suport integral i continuat sobretot quan fan el pas 

de marxar de casa.

Associació
   Valentes i
      Acompanyades
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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

2017: Consorci del Ter

2018: Demarcació de Girona de Minyons Escoltes 

 i Guies de Catalunya (MEG)

Aquest any el guardonat és Joan Vila Simon. En farà la 

glosa Franc Comino, fundador de Wattia, Webatt energia 

i Espai Zero d’Olot.



Joan Vila Simon (Sarrià de Ter, Gironès, 1954)

És enginyer industrial per la UPC i enginyer en tecnologia 

paperera per la Universitat de Grenoble. Ha estat professor del 

màster en tecnologia paperera i de l’assignatura L’energia de 

demà a la Universitat de Girona. Des de l’any 1981, és el director 

executiu de LC Paper 1881, S.A., una mitjana empresa catalana de 

fabricació de paper tissú. Des de l’any 2005 escriu una columna 

setmanal a Diari de Girona sobre economia empresarial i energia. 

També ha publicat llibres de divulgació i apareix regularment 

a diversos mitjans de comunicació (televisió i premsa escrita), 

especialment en debats relacionats amb el món de l’energia i 

l’empresa. Ha destacat públicament pel seu interès en temes 

mediambientals, posant la seva empresa a l’avantguarda en la 

innovació del paper a Europa, obtenint el premi Pulp and Paper el 

2011 per les seves grans millores en l’estalvi energètic i d’aigua 

durant la producció de paper. Vinculat a la Vall de Camprodon per 

lligams familiars, és un dels creadors i principals impulsors del 

Grup de Muntanya Vall de Camprodon, a través del qual impulsà 

la regeneració dels camins de muntanya abandonats de la vall.

Joan
  Vila
    Simon



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.


