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Hotel Nord 1901
Llibreria 22
Advocats McCragh / Dilmé
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
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Col·legi de Periodistes de Catalunya (Demarcació de Girona)
Grup Gestió Girona
David S. Calafell / Bluebeat, realització i muntatge audiovisual
Createx-Aurora

Ho organitzen

Amb el suport de



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 jorna-
des 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 conscien-
ciació 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 periodistes, que hagin 
destacat per la seva tasca independent, democràtica i 
solidària; i finalment, implicar en aquest projecte altres 
associacions humanitàries per tal que aquestes acon-
segueixin ampliar el seu suport econòmic i mediàtic.
LiberPress és una associació de caràcter no governa-
mental, humanitària i sense ànim de lucre que té entre 
els seus objectius organitzar conferències, congres-
sos, 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 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 im-
pulsar els seus propis projectes. 
LiberPress pretén, doncs, ésser un fòrum dirigit tant als 
professionals dels mitjans de comunicació com al pú-
blic 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 crí-
tic 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.

ELS PREMIS 
LIBERPRESS 
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PREMI LIBERPRESS

1999. Ignacio Ramonet (França)
2000. José Fort (L’Humanité) (França)
2001. Ramon Chao i El País
2002. R. Kapuscinski (Pol.) i J.A. Ezcurra (Triunfo)
2003. Reza (Iran)
2004. Eduardo Haro Tecglen
2005. Gervasio Sánchez i Boban Minic (Bòsnia i Herc.)
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. Festival Visa pour l’Image (França)
2015. Charlie Hebdo (França)
2016. Caddy Adzuba (Congo)
2017. Jaume Capdevila, Kap
2018. Peter Kuper

PREMI LIBERPRESS CATALUNYA

2008. Haris Silajdzic (Bòsnia i Hercegovina)
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
 i Veïns del barri d’Angrois, Santiago
 de Compostel·la
2014. Moshé Haelyon (Israel)
2015. ACNUR
2016. Giuseppina M. Nicolini (Itàlia)
2017. Femen i el Poble yazidita
2018. Metges Sense Fronteres

PREMI 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
2015. Martirio
2016. Sílvio Rodríguez (Cuba) i Barnasants
2017. Maria Farantouri (Grècia)
2018. Marina Rossell

PREMI 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
2015. Titouan Lamazou (França)
2016. Josele Ferré i Maria Ferré
2017. Roser Rosés
2018. Montserrat Fontané 

PREMI LIBERPRESS ASSOCIACIÓ

2003. Plataforma ciutadana Nunca Máis
2004. Associació Handicap Santé (França)
2005. Le Monde Diplomatique (edició en castellà)
2006. Fondation France Libertées (França)
2007. Fundació Mares de Srebrenica (Bòsnia i Herc.)
 i Associació Fotògrafs per la Pau
2008. Consejo General de la Abogacía Española
2009. Associació Perich Sense Concessions
2010. Amel Assotiation (el 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
2015. Fundació Rosa Oriol / sor Lucía Caram
2016. olVIDAdos
2017. Pallassos sense Fronteres
2018. Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

PREMI LIBERPRESS CINEMA

2003. Montserrat Armengou i Ricard Belis
2004. L. Slim i M. Borgmann (el 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
2015. Javier de Lucas
2016. Robert Guédiguian (França)
2017. Paolo Bianchini (Itàlia)
2018. Silvia Venegas 

PREMI LIBERPRESS LITERATURA

2008. Joan Margarit
2009. Tom Sharpe (el Regne Unit)
2010. Ramiro Pinilla
2011. Josep Maria Castellet
2012. Manuel Costa-Pau
2013. Joan Guasp
2014. Llibreria 22
2015. Petros Márkaris (Grècia)
2016. Mathias Énard (França)
2017. Bernardo Atxaga
2018. Almudena Grandes Hernández

PREMI LIBERPRESS MEMORIAL

2008. Gerda Taro (Alemanya)
2009. José Zeca Alfonso (Portugal)
2010. Víctimes Civilsa de Marjayun (el Líban)
2011. 17 Rosas de Guillena, Sevillla
2012. Als infants morts al camp d’Argelers (França)
2013. Lise London (França)
2014. Virgilio Giotti
2015. Sarajevo i Srebrenica (Bòsnia)
2016. Claude Nougaro (França)
2017. Salvador Puig Antich
2018. Carles Rahola

PREMI LIVERDPRESS

2014. Fundació Mar
2015. Carlos Drews (Colòmbia)
2016. Fundació Mona
2017. Greenpeace
2018. Carlos Magdalena
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LISA LOVATT-SMITH rep el PREMI 
LIBERPRESS 2019 per ser una pe-
riodista que, des de la seva professió, 
que transforma, canvia i millora, va en-
tendre que havia de posar la seva ca-
pacitat de comunicació al servei dels 
més desvalguts, treballant i explicant, 
amb coratge i compromís, la situació 
extrema que pateixen molts infants a 
l’Àfrica, tot i la perillositat de la seva 
feina. Un veritable periodisme de com-
bat i d’humanitat.

Lisa Lovatt-Smith als 18 anys ja va guanyar el con-
curs de joves talents de Vogue, on va treballar quinze 
anys com a editora de la revista. Des del 1985 fins al 
2002, Lisa va treballar per a Condé Nast Publishers i 
com a periodista autònoma per a The Times, The Inde-
pendent, The Observer, The Guardian, El País i altres. 
Va escriure tretze llibres d’interiorisme i fotografia. El 
2002 va abandonar la moda i el glamour i es va tras-
lladar a Ghana, on va crear l’ONG OAfrica (OrphanAid 
Àfrica), dedicada a atendre els nens més necessitats 
(amb SIDA, nascuts amb greus deformitats, desnodrits, 
abandonats…). Tot va passar quan, com a voluntària 
d’un orfenat ghanès, va veure la situació de molts nens. 
El treball infantil, el tràfic i els maltractaments eren 
arreu. Lisa, en tornar, va vendre la casa, la companyia 
i el cotxe, i es va traslladar a Ghana. Des d’aleshores 
treballa pel benestar dels infants, especialment evitant 
que siguin enviats a orfenats deplorables i il·legals per 
famílies que no tenen recursos. Va donar la solució al 
Govern de Ghana, i amb el seu suport es va encapçalar 
un projecte de reforma massiu amb el Departament de 
Benestar Social i UNICEF per evitar que l’atenció insti-
tucional suplanti les famílies (sempre que sigui possi-
ble), per millorar la capacitat de famílies empobrides 
i per reforçar les comunitats, perquè siguin capaces 
de tenir cura dels seus fills. Lisa va crear la Comunitat 
Familiar Foster OrphanAid Africa per a nens que neces-
siten cures o protecció mentre esperen la reunificació 
amb les seves famílies. Va ser construïda estratègica-
ment al costat d’un poble pobre perquè els conciuta-
dans puguin també beneficiar-se de l’escola de l’OA, 
la clínica de salut i el centre comunitari. La història i la 
causa de Lisa han estat escrites en més de cinquanta 
publicacions, com Elle, Glamour i Vanity Fair. Ha estat 
reconeguda amb el Premi Face Africa i el Prix Femme 
Dynamizante de Clarins el 2012. El 2014, el seu llibre 
de memòries Who Knows Tomorrow va ser publicat als 
Estats Units, Regne Unit i Austràlia, i el 2015, a França i 
a Espanya. Fa deu anys que va començar a treballar en 
un format documental, en el qual va col·laborar amb el 
famós periodista investigador Anas Aremeyaw, el roc-
kstar del periodisme africà, en temes de drets humans, 
en particular sobre tràfic de nens i nenes. El seu darrer 
treball amb Anas, subvencionat per la Unió Europea, 
ha estat el reportatge Chained By Begging, que ella 
va dirigir, en què descobreix i denuncia una xarxa de 
traficants a Níger. 

(Vegeu https://www.youtube.com/watch?v=mcDt5a8MNfg.)



PREMIS INTERNACIONALS
LIBERPRESS 2019

Radu Mihaileanu (Bucarest, 23 d’abril de 1958) és 
un director de cinema i guionista francès d’origen ro-
manès. Va viure a Israel i més tard a França, on va estu-
diar a l’Institut des Hautes Études Cinématographiques 
(IDHEC). Va començar en el món cinematogràfic com a 
ajudant de direcció amb Marco Ferreri i amb Fernando 
Trueba. El 1993 va dirigir Trair, el seu primer llargme-
tratge, que va aconseguir premis a Montreal, Estambul, 
etc. El va seguir Train de vie. La pel·lícula va obtenir un 
gran èxit internacional, sobretot gràcies a dos premis 
guanyats al Festival de Venècia el 1998, i també al Da-
vid 1999, per a la millor pel·lícula estrangera, i a premis 
del públic tant del Festival de Sundance com de Miami 
el 1999. Després d’una trobada amb immigrats etiòpics 
a Israel, es va implicar en una vasta empresa que va 
desembocar el 2005 a Va, vis et deviens, pel·lícula amb 
la qual va guanyar un Premi César i altres premis a la 
Berlinale 2005. El 2009 va dirigir Le concert, que va 
atreure prop d’1,9 milions d’espectadors a les sales i 
per la qual el 2010 va rebre els Césars a la millor pel·lí-
cula, millor guió original i millor director. El 2011, can-
viant radicalment d’assumpte i d’entorn, Radu Mihaile-
anu va dirigir La source des femmes, amb Leïla Bekhti 
i Hafsia Herzi, pel·lícula en la qual les dones d’un poble 
del Magrib reivindiquen la igualtat amb els seus marits. 
La pel·lícula va ser seleccionada al Festival de Cannes 
2011. El 2016 va filmar The History of Love. També ha 
obtingut els premis Henri-Langlois i el Henri Jeanson 
pel conjunt de la seva carrera. 

RADU MIHAILEANU rep el PREMI LI-
BERPRESS CINEMA 2019 per ser un 
cineasta d’una extremada humanitat i 
compromís, i per utilitzar la seva sen-
sibilitat, emocions, capacitat poètica i 
humor per explicar un munt d’històries 
que ens porten a conèixer la valentia 
dels homes i de les dones que lluiten 
per una societat més intel·ligent, tole-
rant, solidària i valenta.  

PREMI 
LIBERPRESS 
CINEMA  
2019
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Els sahrauís són els habitants autòctons del Sàhara Occi-
dental. La majoria dels components d’aquest poble viuen 
en la part del Sàhara ocupada pel Marroc, mentre que 
d’altres viuen en els territoris alliberats o exiliats en els 
camps de refugiats de la província de Tinduf, a Algèria. 
Una altra gran part de la població estan exiliats a Espan-
ya, França, Mauritània i altres països. La seva llengua ma-
terna és un dialecte, el hassania, derivat de l’àrab clàssic, 
i també parlen l’espanyol. 
El Sàhara Occidental va ser una colònia espanyola des 
del 1884, i el 1976 va ser annexionada pel Marroc mit-
jançant la denominada Marxa Verda davant la inacció de 
l’Estat espanyol; al mateix temps, l’organització del Front 
Polisario va proclamar la República Àrab Sahrauí Demo-
cràtica (RASD), per lluitar per la seva independència i lli-
bertat. Són unes 300.000 persones, i en l’actualitat més 
d’un terç de la població viu en camps de refugiats en molt 
males condicions, ajudades per l’ONU, ACNUR i volun-
taris i associacions espanyoles i d’altres nacionalitats. El 
seu país és ric en fosfats i té un dels bancs pesquers més 
importants del món. Tanmateix, aquesta riquesa econò-
mica cobejada pel Marroc, la situació geopolítica del seu 
territori i els interessos internacionals amb el regne alauita 
no ajuden gens que hi hagi un desenllaç just i democràtic 
del problema. 
La seva lluita per la independència ha comportat una gran 
repressió per part del Marroc que podria ser considerada 
com un genocidi: des de bombardejos amb fòsfor blanc, 
fins a contínues accions de l’exèrcit i la policia marro-
quins, passant per grans desplaçaments de marroquins 
(inclús mauritans), provocats interessadament, a les zo-
nes ocupades fins a convertir-los en una minoria en el seu 
propi país, on són clarament discriminats. L’ONU exigeix 
que hi hagi un referèndum d’autodeterminació, exigència 
que el Marroc es nega a complir, tot i els desplaçaments 
d’estrangers al territori. 
Qualsevol manifestació és durament reprimida i els que 
hi participen corren un risc greu de ser empresonats i 
torturats. Es posa tota classe de dificultats perquè la co-
munitat internacional pugui observar els judicis contra els 
sahrauís, que no es realitzen amb les degudes garanties.
Es pot dir que tant el 1976 com fins ara els governs es-
panyols han volgut deixar de banda el problema sahrauí i 
els han abandonat a la seva pròpia sort, al contrari d’una 
gran part del poble de l’Estat espanyol, que ha estat 
sempre al costat del poble sahrauí, com ho demostren 
els agermanaments entre pobles i ciutats o el treball amb 
nens i nenes sahrauís. 

El POBLE SAHRAUÍ rep el PREMI LI-
BERPRESS CATALUNYA 2019, per la 
seva lluita valenta per la independèn-
cia i la llibertat del Sàhara Occidental, 
per l’enorme patiment i sacrifici dels 
seus homes i dones, pel compromís 
dels seus dirigents i, especialment, en 
homenatge a tots els sahrauís morts, 
torturats i empresonats per exigir la re-
tirada del Marroc del seu territori i de-
fensar el seu legítim exercici del dret a 
l’autodeterminació. 

PREMI 
LIBERPRESS 
CATALUNYA 
2019
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Women’s Link Worldwide és una organització de 
caràcter internacional que utilitza el poder del dret per 
promoure els canvis socials necessaris que defensin 
les dones i les nenes, especialment les que es troben 
en situació més vulnerable. Va ser fundada l’any 2001 
per l’advocada nord-americana Viviana Waisman. Des 
d’aleshores, ha dut a terme accions de defensa en liti-
gis, i també fora d’aquests, per establir estàndards que 
fomentin els drets humans de dones i nenes. És una 
organització molt reconeguda per la seva capacitat per 
desenvolupar teories i estratègies jurídiques, especial-
ment pel que fa a violacions de drets humans. Treballen 
internacionalment, construint aliances amb activistes 
d’arreu del món. Estudien el context, les estratègies, 
el disseny, els projectes i els informes jurídics, lluitant 
per elles davant els tribunals nacionals i internacionals. 
Representen legalment les dones, ofereixen formació i 
eines pràctiques, intervenen en tots tipus d’actes jurí-
dics, socials i culturals. 
A més, sota el lema «Més enllà dels tribunals», utilitzen 
el seu treball en litigis i processos jurídics, no només 
per enfortir la infraestructura de drets humans, sinó 
per fomentar un debat públic i contribuir a una mobi-
lització social capaç de transformar i garantir els drets 
de les dones i nenes. Disposen d’oficines regionals a 
Colòmbia i Espanya, una forta presència a Llatinoa-
mèrica i a Europa, i també a l’Àfrica Oriental. Tracten 
especialment els temes de tràfic de persones, violència 
contra  les dones, drets sexuals i reproductius, dones i 
fronteres, discriminació, dones i construcció de pau... 
Exigeixen l’aplicació del principi d’igualtat als governs i 
a les instàncies judicials, creant jurisprudència, condi-
cions i capacitat social. Treballen amb advocats, jutges 
i fiscals, per exigir i aconseguir que tots aquests temes 
que afecten les dones siguin sempre tractats com a de-
fensa dels drets humans.

WOMEN’S LINK WORLWIDE rep el 
PREMI LIBERPRESS CAMINS 2019, 
per ser una organització de caràcter 
internacional que ha procurat, des de 
l’inici, obrir sempre camins per a les 
dones, lluitant tant en el camp jurídic 
com més enllà, per la igualtat, la pau, 
el respecte dels drets humans per a 
nenes i dones. Ha aconseguit notables 
èxits, encara però, insuficients. Una 
organització absolutament necessària 
no sols per a les dones, sinó per a tota 
la humanitat.
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León Chávez Teixeiro va néixer l’11 d’abril de 1936 a 
la Ciutat de Mèxic. Des de petit li agradava la música i 
la cançó, i el 1964 començà a cantar en públic. El 1968, 
mentre era estudiant del Centre Universitari d’Estudis 
Cinematogràfics de la Universitat Autònoma de Mèxic, 
va formar part del grup que va fer el documental El gri-
to, dirigit per Leobardo López, un treball que registra-
va tot el procés del moviment estudiantil de 1968 com 
a resposta a la repressió de l’Estat. Des d’aleshores, 
amb les seves cançons, ha reivindicat totes les mani-
festacions populars, democràtiques, revolucionàries 
i en defensa dels drets humans, tant mexicanes com 
internacionals. Ha treballat amb el seu amic i coautor 
de diverses cançons, Álvaro Guzmán Gómora, fins al 
2000, any en què va morir. Ha cantat a El Salvador, 
EUA, Xile i tot Europa. A l’Estat espanyol ha cantat al 
País Basc i en nombroses ocasions a Barcelona, en el 
Festival Barnasants. Els seus discs són La piel (amb Al-
varo Guzmán), del 1969; Ponciano Flores, del 1974; La 
vieja gorda y callada, del 1974; Canciones (amb diver-
sos autors), del 1979-1980; Se va la vida, compañera, 
del 1979-1980; La fundición, del 1989; Memoria (per a 
l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional), del 1999; 
Barcelona (gravat durant la clausura del Festival Bar-
nasants, 2007), del 2010, etc. Ha estat protagonista de 
diversos llibres, per exemple d’El cantor con el sol en el 
sombrero, de Jorge Gasca Salas, del 2018, i de docu-
mentals, com ara Iba volando, de Berenice Úbeda, del 
2010, o Mujer. Se va la vida, compañera, de Mariana 
Rivera, del 2018. 

LEÓN CHÁVEZ TEIXEIRO rep el PREMI 
LIBERPRESS JOËLLE STINKESS DE 
CANÇÓ 2019, per la seva immensa carrera 
professional, en què ha creat i cantat (la ma-
joria de vegades coralment amb molts altres 
compositors, músics i cantants) cançons 
compromeses amb la llibertat, la rebel·lia, la 
defensa de tots els vulnerables i, molt espe-
cialment, de les dones, utilitzant el vehicle 
de la seva esplèndida veu per crear un horit-
zó de solidaritat difícilment superable.  

PREMI 
LIBERPRESS 
CANÇÓ 
2019
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Jacinto Marqués Mancho va néixer a Lleida (l’hospital 
més proper a Camporrells) el 7 de febrer del 1966. Es 
va diplomar com a enginyer industrial per la Universi-
tat de Lleida i va treballar com a professor a La Salle 
de Mollerussa del 2000 al 2012. La seva experiència 
en cooperació internacional va començar el 1992, en 
col·laboració amb Intermón, a Bolívia. Però, segons ell, 
va ser a Moçambic on va viure amb tota la intensitat, 
plenitud i dedicació l’experiència de la vida compartida 
i compromesa: «Va ser entre el maig del 1993 (després 
de divuit anys de guerra civil, del 1977 al 1992) i el 
gener del 1997. Van ser gairebé quatre anys, dividits 
en dos projectes: els dos primers, en un centre per a 
nens del carrer, Infulene, al riu Maputo, amb Madresel-
va, una ONG vinculada a les filles de Maria; després, 
vaig ser responsable del desenvolupament logístic de 
Metges sense Fronteres, a Chicualacuala, al costat de 
la frontera amb Zimbàbue». Durant els mesos de maig, 
juny i juliol del 1997 va col·laborar amb la Fundación Vi-
cente Ferrer, a Anantapur (Índia) en projectes de des-
envolupament rural per a les castes més desfavorides. 
Va treballar a Nicaragua el 1998. El 2001 va començar 
el seu nou compromís com a família monoparental, 
amb sis fills adoptats (tres amb discapacitat) i també 
comença a imaginar-se i a formar la Fundación Cri-
sálida pel desenvolupament integral de persones amb 
discapacitat intel·lectual, als quals ofereix ocupació 
i habitatge. «Per tirar endavant hem tingut la sort i el 
privilegi de comptar amb la participació en els nostres 
diferents esdeveniments de persones de gran presti-
gi, com Lola Barrera, Víctor Manuel, Comediants, Cesc 
Gelabert, Marc Durandeau, Jovan Divjak, Otelo Saraiva 
de Carvalho, Clara Rojas, Manel Vila, entre d’altres.» 
Des de juliol del 2013, i gràcies a la creació d’un forn de 
pa artesà, gestionat com a centre especial d’ocupació 
(segurament l’únic del país), donen feina (amb contrac-
te, nòmina i cotització) fins a 10 persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Tot això s’ha fet a Camporrells, un 
petit poble en un magnífic entorn rural, de només 90 
habitants, a la Franja. Allà viuen intentant reproduir la 
funció bàsica de qualsevol família. «Crisálida va néixer 
quan tots i cada un de nosaltres ja formàvem part, sen-
se cap distinció, d’una gran família i un petit poble.» La 
seva mare, la matriarca, també viu amb tots ells, do-
nant-los tot l’amor, la generositat i la delicadesa.
 

LA FUNDACIÓN CRISÁLIDA i JACIN-
TO MARQUÉS MANCHO reben el 
PREMI LIBERPRESS ASSOCIACIÓ 
2019 per la seva meravellosa unió, 
convivència, enginy i generositat, ha-
vent engegat i treballat un projecte 
pioner, que fan tirar endavant a força 
d’imaginació i esforç: un veritable 
exemple per a tots. 
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Nuccio Ordine va néixer a Diamante, a Calàbria, el 
18 de juliol del 1958. És professor, filòsof i escriptor, 
i un dels més grans coneixedors del Renaixement i el 
pensament de Giordano Bruno. És doctor i catedràtic 
de literatura italiana a la Universitat de Calàbria, a Co-
senza (Itàlia). És fellow (‘membre’) del Centre d’Estudis 
del Renaixement Italià de la Universitat de Harvard i de 
l’Alexander von Humboldt Stiftung, i ha estat convidat 
per diverses universitats americanes, (de Yale, Nova 
York…, i europees (París IV-Sorbona, París III-Sorbo-
na Nouvelle, CESR de Tours, Institut Universitaire de 
France, París VIII, Warburg Institute...). Ha donat mol-
tíssimes conferències i ha impartit classes a les millors 
universitats del món, ha escrit innumerables articles i 
ha rebut nombrosos premis i honors, entre ells, ser pro-
fessor honoris causa de la Universitat Federal de Rio 
Grande do Sul, de la Universitat de Valparaíso (Xile), de 
la Universitat Federal de Ciències de la Salut de Porto 
Alegre i la Universitat de Caxias do Sul (2017), «per la 
seva inestimable contribució en el camp dels estudis 
humanístics». També és membre d’honor de l’Institut 
de Filosofia de l’Acadèmia Russa de Ciències.
És Commendatore e Grande Ufficiale dell’Ordine al Me-
rito de la Repubblica Italiana, Chevalier dans l’Ordre de 
la Légion d’Honneur francesa, Commandeur de l’Ordre 
des Palmes Académiques, entre d’altres. Ha rebut més 
d’una vintena de premis: Cesare de Lollis, Siracusa Fi-
losofia, Premis Internacionals Marco Alberto Ippolito, 
entre ells. 
Els seus llibres han estat traduïts a molts idiomes. És 
el director d’una nova edició de les obres de Giorda-
no Bruno a l’editorial parisenca Les Belles Lettres. A 
Itàlia és el director de les col·leccions «Sileni» (Liguori, 
Nàpols), «Classici del Pensiero Europeo» (Nino Arag-
no, Torí) i «Classici della Letteratura Europea» (Bom-
piani, Milà). Escriu per al Corriere della Sera. Entre les 
seves nombroses i brillants obres, cal mencionar El 
llindar de l’ombra (original: La soglia dell’ombra); La 
cabala dell’asino; Giordano Bruno, Ronsard y la reli-
gión; Tres coronas para un rey; Los retratos de García 
Márquez. La repetición y la diferencia; i l’esplèndida La 
utilidad de lo inútil.

NUCCIO ORDINE rep el PREMI LI-
BERPRESS DE LITERATURA RA-
MÓN CHAO 2019, per la seva gran 
obra i treball tant en el camp filosòfic, 
literari, històric com assagístic; per ser 
un escriptor ple d’erudició, intel·ligèn-
cia, sensibilitat, solidaritat, humanitat, 
tolerància, humor i rigor: en definitiva, 
un gran mestre en tot.  

PREMI 
LIBERPRESS 
LITERATURA  
2019
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Berta Isabel Cáceres Flores (4 de març del 1971 - 2 de 
març del 2016) va ser una líder indígena hondurenya, 
feminista i activista mediambiental. Va cofundar COPINH 
(Consell Cívic de les Organitzacions Populars i Indíge-
nes d’Hondures) amb el seu marit, Salvador Zúñiga, per 
lluitar pels drets dels lenca i la defensa del medi ambient 
a Intibucá, per les seves terres i rius, i la seva cultura. Era 
filla de Bertha Flores, llevadora, infermera i primera alcal-
dessa de La Esperanza i  d’Hondures. Va lluitar amb la 
guerrilla d’El Salvador. 
En el seu activisme mediambiental, va ser especialment 
reivindicativa contra la privatització dels rius i els projec-
tes de presa hidroelèctrica d’inversors internacionals, es-
pecialment amb la seva lluita contra el projecte de la pre-
sa d’Agua Zarca en el riu Gualcarque i contra l’explotació 
de la mineria i la fusta. També es va oposar als diversos 
governs oligàrquics d’Honduras, que, segons l’ONG Glo-
bal Witness, és el país més perillós del món per a l’activis-
me mediambiental, amb centenars de morts. 
Berta Cáceres havia estat denunciant l’assetjament, les 
greus amenaces de mort i la violència contra ella i la 
seva família, i contra membres de COPINH, durant anys. 
A causa de la persecució que va rebre, la seva mare i 
els seus fills van haver de marxar del país, mentre ella va 
prendre precaucions extremes: dormia cada nit en un 
lloc diferent, amb prou feines es comunicava per dispo-
sitius telefònics i sempre viatjava acompanyada. 
A la mitjanit del 2 al 3 de març del 2016, Berta Cáceres 
era a La Esperanza, a casa seva, quan entraren els seus 
assassins, que van disparar contra ella i un company 
mediambientalista mexicà, que va resultar ferit. 
Milers de persones van assistir al seu funeral, celebrat el 
5 de març del 2016 a La Esperanza, funeral que es va 
convertir en un homenatge popular. L’acte el va liderar el 
sacerdot Ismael Moreno Coto i el pare Fausto Milla. Des-
prés de l’acte, les seves filles van liderar una marxa per 
tota la ciutat, en la qual van exigir justícia i van denunciar 
la impunitat per als assassinats de líders mediambien-
tals a Hondures. La multitud va arribar al cementiri de La 
Esperanza, on van enterrar les restes de Berta Cáceres.
Avui la seva figura s’ha tornat mítica i és considerada un 
símbol a Amèrica i a molts països d’Europa. 
Va guanyar el Premi Mediambiental Goldman, el màxim 
reconeixement mundial per als activistes del medi ambient. 
Sobre la seva vida se n’han fet dos migmetratges i un 
llargmetratge.

PREMI 
LIBERPRESS 
MEMORIAL  
2019

A BERTA CÁCERES se la recorda 
amb el PREMI MEMORIAL LIBER-
PRESS 2019, per haver lluitat tota la 
seva vida per la justícia i els pobles 
oprimits, intentant procurar el benes-
tar i el respecte dels pobles indíge-
nes, especialment de l’ètnia lenca; per 
denunciar els abusos dels governs 
hondurenys i les multinacionals, les 
desfetes i la rapinya del medi ambient, 
de l’aigua i de les terres. Va perdre la 
vida en aquesta noble lluita, havent-se 
tornat un referent i un símbol mundial.  
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SEO BirdLife (Societat Espanyola d’Ornitologia), funda-
da el 1954, és una associació registrada com a entitat 
sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que es 
dedica a la protecció, difusió i promoció de les aus. Es 
treballa en equip i en diverses direccions i àrees ope-
ratives. Al capdavant, hi ha actualment Asunción Ruiz, 
la directora executiva. L’organització té una àmplia im-
plantació gràcies a la xarxa de delegacions territorials i 
oficines tècniques. A més, compta amb 43 grups locals 
repartits per tota la geografia nacional i gent experta i 
professionalment molt qualificada en l’àmbit de les aus, 
la biologia i el medi ambient. És l’organització que repre-
senta BirdLife International a Espanya. BirdLife Interna-
tional és una federació que aglutina associacions dedi-
cades a la conservació d’aus de tot el món. És la major 
organització mundial d’aus i la conservació de la natura, 
amb representants en 121 països, i mobilitza aproxima-
dament 13.000.000 socis i simpatitzants a tot el món.
SEO BirdLife és la degana de les ONG mediambientals 
a Espanya. Des del 1954, a través de la defensa dels 
ocells, lluita per conservar la biodiversitat. Amb la parti-
cipació i implicació de la societat, no ha deixat d’exigir 
que els governs estatals, regionals i municipals es re-
plantegin els models de desenvolupament i progrés per 
preservar un món més habitable i sostenible, i menys 
perillós per als humans i per als animals. 
Ha dut a terme nombroses actuacions nacionals i inter-
nacionals de reivindicació en defensa del medi ambient 
i de les aus.

SEO BIRD LIFE rep el PREMI LIVER-
DPRESS 2019 per la seva llarguíssima 
i meravellosa trajectòria, plena de de-
núncia, professionalitat, eficàcia i com-
promís pel medi ambient, representat 
especialment per les aus, aquestes 
criatures tan belles i necessàries, sen-
se les quals, segurament, no existiríem. 
O, en qualsevol cas, tot seria diferent, 
i pitjor. 

PREMI 
LIBERPRESS 
LIVERDPRESS  
2019
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Les mans aixecades, construint un triangle. Un gest que 
uneix les mans i junta els dits polzes i índexs per simbo-
litzar el sexe femení. Aquest gest va néixer espontània-
ment en un congrés a la Mutualité de París, el 1971, en 
què intervingueren Simone de Beauvoir i altres figures 
feministes i de l’esquerra. Va ser la romana Giovanna 
Pala la que, impulsivament, va fer per primera vegada 
aquest gest com un símbol o missatge feminista, en con-
traposició al puny tancat d’uns nois envers l’escenari, i 
així va anar molt més lluny que aquest puny. Des d’ales-
hores es tornà un símbol, un gest que s’identifica amb 
la lluita de les dones i nenes cap a la igualtat, contra el 
patriarcalisme i la subordinació de tot allò femení, con-
tra la falta d’expressió, l’explotació, la discriminació, la 
dominació i la violència que pateixen moltes dones per 
part dels homes i d’una societat encara massa masclis-
ta. Un gest que visibilitza una injustícia, una rebel·lia i 
una subversió. Un gest clar i revolucionari. Un gest im-
prescindible.

EL GEST

Roser Oliveras i Oliver (Girona, 1952) va rebre el Pri-
mer Premi Nacional de Dibuix el 1966 (Alacant). Va es-
tudiar gravat a l’Escola d’Art d’Olot i a la de Belles Arts 
de Barcelona. Ha exposat a Girona, Barcelona, Madrid, 
Sant Sebastià, Andorra, Lausana, Cannes i Brussel·les, 
entre altres llocs. A finals dels vuitanta va formar part 
del Group Public Project. És una artista figurativa i ex-
pressionista, que utilitza diferents tècniques, i els seus 
personatges són d’un gran humanitat, a vegades burle-
ca. Alterna la pintura amb cartells, obra gràfica, gravats, 
escenografia, disseny, escultura, ceràmica, etc. Una ar-
tista única, independent, rebel isocialment compromesa, 
que ha patit moltes vegades la censura de grups hipò-
crites i conservadors.
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