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LiberPress va néixer a Girona l’any 1999. Es va crear amb 
la idea de donar a conèixer i promocionar el que podriem 
anomenar “cultura de la solidaritat”. Amb la seva creació 
es pretenia formar un moviment solidari i humanitari, amb 
el qual s’impliquessin els mitjans de comunicació, que es 
mogués a l’entorn d’unes jornades que pretenien 
aconseguir tres objectius principals: d’una banda, obrir un 
espai de debat sobre quin és el paper dels mitjans de 
comunicació dins la societat (la seva independència, la 
implicació en matèria de solidaritat i la influència que 
exerceixen en la conscienciació sobre aquest àmbitmés 
solidari de la cultura), atesa la importància mediàtica i la 
incidència que tenen en l’opinió pública; de l’altra, premiar 
els personatges d’àmbit mundial, especialment perio-
distes, que hagin destacat per la seva tasca independent, 
democràtica i solidària; i finalment, implicar en aquest 
projecte altres associacions humanitàries per tal que 
aquestes aconsegueixin ampliar el seu suport econòmic i 
mediàtic.

LiberPress és una associació de caràcter no gover-
namental, humanitària i sense ànim de lucre que té entre 
els seus objectius organitzar conferències, congressos, 
debats, fòrums, exposicions, jornades, actuacions i 
qualsevol acte de caràcter cultural i reivindicatiu per 
promoure una cultura de la solidaritat fonamentada en el 
respecte dels drets humans en l’àmbit mundial. En el 
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present i en el futur, LiberPress treballa i treballarà per col·laborar en l’execució de projectes que realitzin altres 
associacions humanitàries, com també per impulsar els seus propis projectes. 

LiberPress pretén, doncs, ésser un fòrum dirigit tant als professionals dels mitjans de comunicació com al públic que rep 
la informació provinent dels grans mitjans, a fi de promoure una major independència, veracitat i honestedat entre els 
professionals i un major sentit crític entre el públic que rep la informació, així com dotar d’un major contingut humà i 
solidari tots els àmbits de la comunicació, des de la premsa escrita fins a Internet.



Premis LiberPress

1999. Ignacio Ramonet (França)
2000. José Fort (L’Humanité) (França)
2001. Ramon Chao i El País 
2002. Ryszard Kapuscinski (Polònia) 
          i J.A. Ezcurra (Triunfo) 
2003. Reza (Iran)
2004. Eduardo Haro Tecglen 
2005. Gervasio Sánchez i Boban Minic (Bòsnia)
2006. Jon Lee Anderson (EUA)
2007. Marjane Satrapi (Iran) i Enrique Meneses 
2008. Georges Corm (Líban)
2009. Mark Abley (Regne Unit)
2010. Igor Kostin (Moldàvia) i Tomàs Alcoverro 
2011. Steve McCurry (EUA)
2012. Sami Naïr (Algèria)
2013. Antonio Fraguas, Forges
2014. Visa pour l’Image (França) 

Premis LiberPress Catalunya

2008. Haris Silajdzic (Bòsnia Herzegovina)
2009. Futbol Club Barcelona, per Unicef 
2010. Maria Nowak (Polònia)
2011. USAP (França)
2012. Josep Fontana
          i Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera 
2013. Eduard Punset 
          Veïns del barri d’Angrois, Santiago de
          Compostel·la
2014. Moshé Haelyon (Grècia)

Premis LiberPress Cançó

2007. Raimon 
2008. Daniel Viglietti 
2009. Luís Eduardo Aute 
2010. Claude Martí (França)
2011. Maria del Mar Bonet 
2012. Manu Chao 
2013. Joan Manuel Serrat
2014. Franca Masu (Itàlia)

Premis LiberPress Associació

2003. Plataforma ciutadana Nunca Mais 
2004. Associació humanitària Handicap Santé (França)
2005. Le Monde Diplomatique (edició en castellà)
2006. Fondation France Libertées (França)
2007. Fundació Mares de Srebrenica (Bòsnia Herzegovina)  
          i Associació Fotògrafs per la Pau 
2008. Consejo General de la Abogacía Española 
2009. Associació Perich Sense Concessions 
2010. Amel Assotiation (Líban)
2011. Escola Cultura de Pau 
2012. Associació D.A.M.E. Maternitat d’Elna (França)
2013. Cartooning for Peace / Dessins pour la Paix
2014. Amnistia Internacional

Premis LiberPress Cinema

2003. Montserrat Armengou i Ricard Belis 
2004. Lockman Slim i Monika Borgmann 
          (Líban-Alemanya)
2005. Constantin Costa Gavras (França)
2006. José Maria Berzosa 
2007. Carles Bosch 
2008. Tomàs Mallol
2009. Giuliano Montaldo (Itàlia)
2010. Centro Buñuel de Calanda 
2011. Agnès Varda (França)
2012. Elías Querejeta 
2013. Jirí Menzel (República Txeca)
2014. Justin Webster (Regne Unit)

Premis LiberPress Camins

2008. Jordi Esteva
2009. José Antonio Labordeta 
2010. Leonard Mlodilow (EUA)
2011. Gilbert Shelton (EUA)
2012. Pedro Miguel Etxenike 
2013. Leo Bassi (Itàlia)
2014. Salomó (Mon) Marquès

Premis LiberPress Literatura

2008. Joan Margarit
2009. Tom Sharpe (Regne Unit)
2010. Ramiro Pinilla 
2011. Josep Maria Castellet 
2012. Manuel Costa-Pau 
2013. Joan Guasp
2014. Llibreria 22

Premis LiberPress Memorial

2008. Gerda Taro (Alemanya)
2009. José “Zeca” Alfonso (Portugal)
2010. Víctimes Civils de Marjayún (Líban)
2011. 17 rosas de Guillena, Sevillla 
2012. Als infants morts al camp d’Argelés (França)
2013. Lise London (França)
2014. Virgilio Giotti (Itàlia)

Premis LiVerdPress

2014. Fundació Mar
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V I S A  P O U R  L ’ I M A G E : P R E M I  L I B E R P R E S S  2 0 1 4

Visa pour l’Image és el festival internacional de fotoperiodisme per excel·lència, un esdeveniment que ha adquirit un gran 
prestigi mundial. Amb 26 edicions celebrades, el Visa es fa cada any a Perpinyà durant el mes de setembre i constitueix 
una cita excepcional per als enamorats de la fotografia. Sota la batuta del seu president i fundador, Jean-François Leroy, 
reuneix milers de visitants que comparteixen la mateixa passió pel fotoperiodisme i suposa una oportunitat extraordinària 
per veure una selecció dels millors fotoreportatges en uns espais incomparables; Perpinyà ofereix al Festival tota una sèrie 
d’edificis, normalment tancats durant l’any, que, parcialment rehabilitats, constitueixen un marc magnífic per penjar-hi 
unes imatges que ens transporten a escenaris i països llunyans en situacions de dificultats i conflictes. Es tracta d’antics 
convents —com ara el Couvent Sainte Claire, el Couvent des Minimes, la Chapelle du Tiers-Ordre, l’Eglise des 
Dominicains— o edificis civils —com ara l’Arsenal des Carmes, la Caserne Gallieni o l’Hotel Pams, entre d’altres. 

La vila de Perpinyà s’ofereix generosa a la cita i paral·lelament a la secció oficial del Festival, més de 50 botigues i 
establiments acullen la secció OFF, amb l’exposició de més de 70 petits treballs de caire amateur. Són dues setmanes 
durant les quals es viu la fotografia en tots els racons: es passen documentals, projeccions fotogràfiques tant de 
l’actualitat com retrospectives, taules rodones, conferències, col·loquis, programes educatius, exposició i venda de llibres 
de fotografia...

El Visa acull cada any més de 3.000 professionals acreditats, al voltant de 300 agències de més de 50 països i 300.000 
visitants. És el gran festival i mercat de la imatge. 

Visa pour l’Image rep el Premi LiberPress 2014 per ser el millor festival de fotoperiodisme que se celebra arreu del 
món. La mostra que a tots ens agradaria haver creat. Per la seva impecable trajectòria durant 26 anys, en la qual els 
seus creadors, plens d’imaginació, intel·ligència i professionalitat, han inventat un espai i una cultura de la imatge 
solidària, humanitària i imprescindible. 
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: P R E M I  L I B E R P R E S S  C AT A L U N Y A

«Allò era una tomba; només l’esperança que tal vegada podríem sortir d’allà ens permetia viure», escriu Moshé 
Haelyon. Aquesta frase defineix el sentir del poeta i prosista grec deportat amb tota la seva família des de 
Thessaloniki, Grècia, al camp de concentració d’Auschwitz entre el 13 i el 14 d’abril de 1943, en plena Segona 
Guerra Mundial. 
Havia nascut a Salònica, el febrer de 1925, fill d’una vella nissaga sefardita, tot i que el seu cognom prové de Ha-
Elion i els seus avantpassats eren originaris d’Ayllón (Segòvia). Amb divuit anys, després d’haver d’estar en un 
gueto i haver-se-li confiscat tots els béns, va ser deportat a Auschwitz amb la seva família, la qual va ser 
exterminada només d’arribar, excepte ell, encara no s’explica com es va poder salvar. El jove Haelyon va 
romandre en aquest camp fent tot tipus de treballs  durant 21 mesos, fins a l’evacuació d’Auschwitz. Van ser 
temps molt difícils en els quals va ser inclòs en dues de les denominades marxes de la mort i va estar 
empresonat a Mauthausen, Malchow i Avenze, d’on finalment va ser alliberat el maig de 1945 per soldats nord-
americans. 

Emigrat a Israel, durant un temps va fer carrera a l’Exèrcit israelià, on va arribar al grau de coronel. Ja de gran, es 
va llicenciar en lletres. Ha escrit i publicat poesia en ladí, així com ha traduït l’Odissea d’Homer a aquesta 
llengua. També ha escrit un llibre en homenatge a la seva germana morta, La germana a Auschwitz (The girl in 
Auschwitz).   

Moshé Haelyon és membre dels consells de govern de les institucions Yad Vashem, el Centre d’Organitzacions 
de Supervivents a Israel, el Recanati Old Age Home i l’Associació de Supervivents de l’Holocaust Grec dels 
nazis. 

Té un màster en humanitats per la Universitat de Tel Aviv, és poliglot, i la seva llengua materna, a més de l’hebreu, 
és el ladí o castellà antic, que ha intentat preservar perquè no es perdés. Està casat i té sis néts i quatre besnéts.

Moshé Haelyon rep el Premi LiberPress Catalunya 2014 per la seva lluita i resistència, que va fer que 
sobrevisqués als camps d’extermini nazis, per ser un símbol de la humanitat refeta sobre la barbàrie; per la 
seva dedicació a preservar la memòria de l’holocaust; per la seva defensa d’una llengua antiquíssima, i 
per la seva dedicació a l’humanisme, a la pau i a la cultura.    

M O S H É  H A E L Y O N
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J U S T I N  W E B S T E R :  P R E M I  L I B E R P R E S S  C I N E M A

Justin Webster (Aldershot, 1963) és un director de cinema anglès. Viu a Barcelona i s’ha especialitzat en 
documentals. És autor de diversos films, entre els quals, FC Barcelona Confidential, Life from Others o Convict 
the Judge, que l’han fet mereixedor de nombrosos premis cinematogràfics. Amb el trhiller I will be murdered, 
(Seré assassinada), rodat en format documental, explica la història de la mort de l’advocat guatemalenc 
Rodrigo Rosenberg. Un cas que va fer la volta al món perquè, després de ser assassinat, va aparèixer en un 
vídeo pòstum en què predeia la seva pròpia mort i acusava l’expresident Álvaro Colom de ser-ne el responsable.
La història és força recent —Rosenberg va morir el 2009— i el vídeo va tenir molta difusió i un for t impacte 
social a Guatemala. 

Arran d’aquest incident, Webster reconstrueix el crim des de dos vessants: d’una banda, ens presenta 
Rosenberg a través del seu entorn per mirar d’entendre l’home i així poder interpretar les circumstàncies que van 
fer que fos assassinat. De l’altra, la pel·lícula se centra en la investigació que va portar a terme Carlos 
Castresana, fiscal espanyol comissionat de la Comissió Internacional contra la Impunitat a Guatemala (CICIG) 
per revelar el misteri de la seva mort i veure fins on podia arribar la responsabilitat de l’expresident acusat en el 
vídeo.

I will be murdered, que ha guanyat diversos premis —Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias; 
Festival de Cinema de l’Havana; Tallgrass Film Festival, EUA; HotDocs, Festival Internacional de Cinema 
Documental del Canadà; Festival de Barcelona...—, és una pel·lícula amb molta intriga, que mostra les 
maquinacions polítiques i indaga en la confusa personalitat de les persones implicades en la recerca de 
descobrir la veritat i fer justícia. 

Justin Webster rep el Premi LiberPress Cinema 2014 per la direcció del film I will be murdered, un 
documental que, amb una magnífica professionalitat, desenvolupa el cas Rosenberg, un cas sorprenent i 
mediàtic que va fer trontollar el govern d’un país i en el qual nombrosos investigadors internacionals, 
dirigits per l’hàbil Carles Castresana, amb dedicació, intuïció, intel·ligència i valentia, aconsegueixen 
arribar a descobrir la veritat sobre un assassinat, i a fer, finalment, justícia. 
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F R A N C A  M A S U : P R E M I  L I B E R P R E S S  C A N Ç Ó

Cantant autodidacta (va néixer a l’Alguer, Sardenya). Va començar a cantar en un grup de jazzistes sards el 
1966. Al llarg de la seva jove però dilatada carrera, ha cantat diversos generes: jazz, cançó d’autor o folk d’arrels 
mediterrànies, fado, tango… L’any 1998 va començar a cantar en català, la llengua que, aïllada durant segles, 
s’ha conservat a la seva Barceloneta de Sardenya, l’Alguer. Amb el productor Mark Harris, va publicar el seu 
primer àlbum, El Meu Viatge (2000), que es va presentar en el Mercat de Música Viva de Vic i va obtenir el premi 
a la millor obra debutant. La revista musical Enderrock la va qualificar com una de les millors novetats i la crítica 
va reconèixer en Masu «la veritable revelació de la nova cançó d’autor catalana». El 2003, va publicar Alguímia, 
en col·laboració amb Mauro Palmas i Salvatore Maltan, amb el qual va obtenir un gran èxit de públic i de crítica, i 
va participar en nombrosos festivals internacionals. Arran d’aquest treball, va obtenir el Premi Maria Carta. 
Aquamare (2006) és el seu tercer treball, del qual és autora de la majoria de les cançons. El mateix any va treure 
també Almablava i el 2007 va fer un àlbum dedicat exclusivament al tango, titulat Hoy Como Ayer, amb la 
participació d’altres músics.

En els darrers temps, el seu interès s’ha centrat en la recuperació d’imatges antigues filmades a la ciutat vella de 
l’Alguer, del treball dels pescadors, de la devoció popular d’aquest poble mariner i català de Sardenya, per fer-ne 
un documental: Pregàries, que s’ha convertit en un film concert, amb música de Daniele di Bonaventura. El 
2010, Franca Masu va fer una gira per l’Amèrica del Nord, i va actuar als festivals de jazz més importants del 
Canadà, com ara el Vancouver International Jazz Festival, amb gran èxit de públic i crítica. El 2011, va publicar el 
disc 10 anys, gravat en directe en diferents escenaris, on interpreta temes dels àlbums en català. La revista 
alemanya especialitzada en jazz i músiques del món Jazzthetik la va definir com «una figura femenina del 
Mediterrani maternal i seductora, decent i rebel, tendra i aspra, sentimental i atrevida». El 2012, 10 anys es va 
posicionar a l’onzè lloc de la World Charts Music Europe. 

Franca Masu rep el Premi LiberPress Cançó per la seva trajectòria en el món musical. Una trajectòria 
rigorosa, fonda, diversa, que burxa en les arrels de la cultura més popular: folk, jazz, fado, tango. Pel seu 
cant seductor, sensible, enèrgic i íntim, per la lluita per preservar la memòria de la seva cultura i identitat 
de dona sarda i catalana, i per la defensa de les llibertats.  
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SALOMÓ (MON) MARQUÈS :  PREMI  L IBERPRESS  CAMINS

Salomó (Mon) Marquès i Sureda, nascut a l’Escala, però gironí de cor, és un mestre educador de mestres i un 
home profundament ètic. En la seva trajectòria humana i professional trobem l’escoltisme i el seminari, on 
estudià filosofia i teologia. Va fer de capellà a Cassà i al Collell, i es va secularitzar l’any 1974. És pedagog de la 
primera promoció de la UAB, on fou professor d’introducció a les ciències de l’educació i altres assignatures. 
Va doctorar-se cum laude i amb premi extraordinari. Va col·laborar de valent perquè es creés la Universitat de 
Girona, de la qual és professor emèrit. Fou degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UdG, en la qual ha 
treballat com a catedràtic d’història de l’educació. Fou president del GRAMC, col·laborà i treballà amb l’ICE i ha 
estat membre des del seu inici de Justícia i Pau.

Ha escrit nombrosos articles en revistes i ha publicat molts llibres, una gran part col·lectivament, com ara. 
¿Qué es la pedagogía? Una respuesta actual (amb J. Sarramona),  L’exili dels mestres, Els mestres de la 
República i Mare de Déu quina escola! (aquests dos últims amb Raimon Portell), i ha dirigit una vintena de tesis 
doctorals. Guardonat amb el XIII Premi Mestres 68, Xavier Besalú va fer-li una aproximació biogràfica. També ha 
rebut el Jaume Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya. Ha treballat sempre per la defensa dels drets 
humans i per la recuperació de la memòria històrica, especialment dels camins de l’exili. Podríem acabar dient 
d’ell que tot i que és un eminent pedagog, un gran personatge humà i solidari, un expert en l’educació i en l’exili, 
un caminador i excursionista infatigable i un voraç llaminer dels dolços i de la vida, és també un home senzill i 
bondadós.  

Mon Marquès rep el Premi LiberPress Camins per la seva gran trajectòria humana i pedagògica que ha 
obert camins d’erudició, de rigor i de sensibilitat a tants alumnes i mestres; perquè ha recuperat, treballat, 
ensenyat i acompanyat tanta gent, gran i jove, per mostrar-los els dolorosos camins de l’exili, els camins 
de la retirada, camins de la memòria, camins per mirar com i on som, d’on venim i on van marxar molts 
dels millors. Per ajudar-nos a descobrir, a aprendre i a caminar, per cercar un món molt millor i un país més 
solidari, lliure i independent.
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AMNISTIA INTERNACIONAL: PREMI  L IBERPRESS ASSOCIACIÓ

Amnistia Internacional va ser fundada a Londres l’1 d’octubre de 1962 per denunciar la detenció i 
empresonament de dos estudiants por tuguesos que havien fet un brindis per la lliber tat sota la dictadura del 
general Salazar. Es va decidir formar una organització que tractés d’aconseguir l’alliberament dels empresonats 
i crear un mecanisme internacional efectiu per assegurar la llibertat d’opinió i expressió. El que va començar 
com una campanya puntual es va transformar en un moviment internacional per a la defensa dels drets humans 
de caràcter permanent. Al cap d’un any, la nova organització ja havia enviat delegacions a quatre països per 
elevar protestes en favor de diversos presos de consciència i estava treballant en 210 casos de persones 
empresonades injustament.

A mesura que Amnistia Internacional va anar creixent, el seu àmbit d’atenció es va anar ampliant a víctimes 
d’altres abusos dels drets humans, com ara la tortura, les desaparicions forçades i la pena de mort.

En el camp de les organitzacions internacionals de drets humans, Amnistia és una de les que té un historial més 
llarg. El 1977 Amnistia Internacional va rebre el Premi Nobel de la Pau i el 1978 va ser guardonada amb el Premi 
de Drets Humans de les Nacions Unides. Actualment, aquest moviment global és present en més de 150 països 
i treballa perquè els drets reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans (1948) i en altres tractats 
internacionals siguin respectats. Té més de 3 milions de membres i simpatitzants arreu del món. El seu objectiu 
és «realitzar tasques d’investigació i emprendre accions per a impedir i posar fi als abusos greus contra els drets 
civils, polítics, socials, culturals i econòmics i demanar justícia per aquells drets que han estat violats». 

Amnistia Internacional rep el Premi LiberPress Associacions per la seva envejable trajectòria en la 
defensa dels drets humans, que l’ha fet arribar a ser un dels més importants símbols en la lluita  contra les 
seves violacions en tots els països. Gràcies a la seva independència i dedicació, gràcies a la seva tasca i 
contínues denúncies d’allò que és abominable i inhumà, la justícia, la llibertat, la solidaritat, el respecte i la 
tolerància han anat avançant, i assolint, dia a dia, una important i necessària millora (tot i que encara 
insuficient) en el nostre món.    
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L L I B R E R I A 2 2 : P R E M I  L I B E R P R E S S  L I T E R AT U R A

La Llibreria 22 és ja una llibreria llegendària, una de les grans petites llibreries de Catalunya. Forma part de la 
història cultural de Girona dels darrers 36 anys. Dirigida per un personatge incansable, un revolucionari i 
provocador cultural, un gurmet de les lletres, com ho és en Guillem Terribas (sense deixar de banda tota l’altra 
eficaç i professional tasca de gent que hi col·labora, atén i aconsella). També convoca i organitza el Premi de 
Novel·la Curta Just M. Casero des de fa 34 anys.

La Llibreria 22 és coneguda per les presentacions de llibres (pensem que en aquest aspecte en deu tenir el 
rècord estatal i segurament europeu). Durant tots aquests anys han presentat i comentat llibres de gairebé tots 
els autors catalans, molts d’autors castellans i també d’importants autors estrangers. A Girona, ciutat de 
reconeguts llibreters i de sèries i fantàstiques llibreries, la 22 ha esdevingut una espècie d’àgora popular i 
erudita, un veritable símbol del mercat de les lletres i un espai integrador d’entreteniment, enteniment, cultura i 
humanisme. 

La Llibreria 22 rep el Premi LiberPress Literatura per l’immens treball literari i cultural que ha realitzat, 
durant 36 anys, en pro de les lletres gironines, catalanes i d’altres països. Per la seva eficaç i infatigable 
aportació en el camp de la literatura i de les imatges al món de la cultura gironina sempre des del respecte, 
la llibertat, la cohesió i la intel·ligència. 
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V I R G I L I O  G I O T T I : P R E M I  L I B E R P R E S S  M E M O R I A L

Virgilio Giotti (pseudònim de Virgilio Schönbeck, la seva mare es deia Ghiotto) va néixer l’any 1885 a Trieste. El 
1907 es va traslladar amb la seva família a Florència, on va treballar com a viatjant de comerç. El 1912 va 
conèixer Nina Schekotoff, moscovita, que va ser la seva companya tota la vida. El 1920, va tornar a Trieste i va 
publicar prosa i especialment poesia, en diverses revistes (Solaria, La Riviera Ligure...). A Trieste va viure 
humilment fins a la seva mort. Va començar treballant com a quiosquer i després va treballar com a empleat de 
l’Hospital de Trieste. Va tenir tres fills: Tanda (Natàlia), Paolo i Franco. Els dos nois van ser enviats a Rússia 
durant la Segona Guerra Mundial, allà van perdre la vida i els seus cossos no es van trobar mai. Per a ells, per la 
seva absència, va escriure un magnífic llibre o diari privat: Appunti inutili. Va publicar, a més d’aquesta obra, 
traduïda i publicada al català per l’editorial Cal·lígraf, els llibres: Piccolo canzoniere in dialetto triestino, Liriche e 
idilli, Caprizzi. Canzonete e Stòrie, Colori (1941), S”era (1946) i Versi (1953). Va morir el 21 de setembre de 
1957.

Virgilio Giotti, un excel·lent poeta triestí massa vegades oblidat, és reconegut i recordat amb el LiberPress 
Memorial per la seva obra literària, exquisida i delicada, feta tant en italià com en dialecte triestí. I per la 
seva trajectòria vital i cultural. Alhora, aquest guardó és també un record per als seus fills Paolo (1915-
1943) i Franco (1919-1943), soldats que van morir a Rússia i mai no van ser trobats. Perquè visquin encara 
en la nostra memòria.
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La Fundació Mar neix l’any 2004 amb la voluntat de treballar activament en la millora i la conservació del medi 
litoral i marí com a eina fonamental per garantir la nostra qualitat de vida i la de les futures generacions en un 
entorn sa i ecològicament funcional. La Fundació Mar dissenya els seus projectes aplicant intel·ligència i 
innovació per aconseguir el coneixement de l’estat de l’entorn marí i actuar de manera efectiva en la seva 
millora i conservació. Accions referents de la Fundació Mar són el projecte MARIAGE (Mar i Agents), que 
estudia les interaccions existents entre l’home i la costa, i el projecte SILMAR a la costa catalana i balear, una 
xarxa que treballa en la diagnosi del medi marí amb el suport de voluntaris, empreses i ens locals amb l’objectiu 
d’establir mesures correctores i de conservació basades en el concepte de la custòdia marina.

També és destacable el projecte Mar d’Esperança, en el qual la fundació apropa el mar a nens i nenes per mitjà 
de l’ús de les noves tecnologies submarines. Entre altres accions, convé destacar l’innovador projecte AQVAM, 
de Pals, que serà un centre internacional sobre la biosfera, en el qual el bioconeixement i la conservació activa 
de la natura i el mar seran les bases de treball per valorar el patrimoni natural de l’Empordà i la Mediterrània. El 
projecte AQVAM ha de ser en breu una realitat i vol posicionar-se com un referent a Europa en temes 
d’educació, sostenibilitat aplicada, turisme científic i conservació de la biodiversitat marina i litoral.

L’any 2013, la Fundació Mar va ser reconeguda amb el Premi Espais Solidaris de la Fundación BBVA i ha estat 
seleccionada amb dos dels seus projectes pel Programa Ecotendències del Cosmocaixa.

La Fundació Mar rep el Primer Premi LiVerdPress pel fet de treballar de manera participativa, oberta i 
dinàmica en la defensa del nostre ecosistema, i contribuir a la millora mediambiental i a la sostenibilitat 
del nostre planeta mitjançant la transmissió del coneixement, conscienciant sobre els valors de la natura, 
cercant noves formes de construir la relació home-entorn i cercant la participació activa de la societat en 
la conservació del patrimoni natural, especialment del mar.  

F U N D A C I Ó M A R : P R E M I L I V E R D P R E S S



JORDI  G ISPERT : AUTOR  DEL  CARTELL  L IBERPRESS  2014

Jordi Gispert Saget (Salt, 1975) ha desenvolupat la seva activitat artística en els àmbits de la pintura i de la 
fotografia. Durant l’any 2013, ha participat en les exposicions col·lectives Microart: viatge a l’infinit. Homenatge 
a Bep Marquès al Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú i Artistes de Girona a l’Empordà al Celler 
Espelt de Vilajuïga. També durant l’any 2013, una part del seu treball fotogràfic va ser projectat al Mirador Photo 
Garrigàs.

En els darrers anys ha exposat individualment a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt, a l’espai dels Amics 
del Museu d’Art de Girona i a la Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt. També va participar en el projecte de 
sensibilització Identitat Bigarrada, amb una exposició conjunta amb Abdel-Mohcine Nakari al Centre Cívic Pla de 
Palau de Girona i a l’Hotel d’Entitats de Salt. Va ser un dels participants d’El viatge a l’infern , una exposició 
col·lectiva itinerant (Sils, Girona, Vilajuïga, Salt i Tordera) en què es podien veure obres inspirades en el llibre El 
viatge a l’infern d’en Pere Porter.
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Jaume Torrent 
Autor del premi LiberPress Camins

Mercè Riba
Autora dels premis LiberPress Catalunya
i LiberPress Literatura

Pia Crozet 
Autora dels premis LiberPress, 
LiberPress Cinema i LiberPress Cançó

Va néixer a Barcelona l’any 1946. És llicenciat en Dret 
per la Universitat de Barcelona i té estudis de 
periodisme. Director de la companyia de teatre La 
Inestable de Llampaies i autor de diversos textos 
teatrals representats per la mateixa companyia. 
Director de la Cia. de Menor Quantia del teatre del 
Col·legi d’Advocats de Figueres. Dibuixant de vaixells 
sobre escriptures. Ha fet diverses exposicions a 
Barcelona, l’Escala, Figueres, Sant Esteve de 
Sesrovires, Platja d’Aro, La Bisbal i Lleida.

Va néixer a Barcelona l’any 1952. Va estudiar escultura a 
l’Escola Massana i es va llicenciar en Pintura i Escultura 
a la Facultat de Belles Arts de Sant Jordi. Amb Ángel 
Camino i Carles Mauricio va fundar el col·lectiu 
d’artistes Taller Nou, que tenien com a nexe comú l’obra 
gràfica. Des de 1979 viu en un petit poble empordanès, 
on des del seu taller desenvolupa la seva obra ar tística 
dins de la figuració impressionista, tant en escultura 
com en gravat calcogràfic. Ha fet obra pública per a 
diverses poblacions catalanes i ha exposat regularment 
a Barcelona, Girona, Cadaqués, Madrid, Bèlgica, Suïssa, 
França i els Estats Units.

Escultora, va néixer a Roanne (França), l’any 1950. Va 
estudiar a França, a l’acadèmia Charpentier, i 
seguidament a les escoles de Belles Arts de Valence i de 
Perpinyà. De jove va venir a viure a Catalunya, on 
s’arrelà. ha realitzat nombroses exposicions a Catalunya 
i a l’estranger, i ha rebut diversos premis. Ha estat 
nomenada “precursora del Museu Internacional per a la 
Pau” de Barcelona. Hi ha obres seves a diversos indrets 
del món, Girona entre ells, i ha destacat sempre per la 
seva tasca humanitària i solidària que impregna les 
seves obres. Des de l’any 2002 és l’autora dels Premis 
LiberPress que es lliuren a Girona i a París.
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