
EL PUNT AVUI, 31/05/2017 

 

La Fundació Valvi premia 

la defensa de la natura, el 

patrimoni i la solidaritat 
  L’entitat va lliurar ahir els guardons al Consorci del Ter, el 

professor Arnald Plujà i l’Associació contra el Càncer 

  Creen una beca Narcís-Jordi Aragó 

 

Premiats, glossadors i autoritats, ahir abans del lliurament dels premis: d’esquerra a dreta, 

Joan Domènech, Narcís Illa, Joaquim Roca, Arnald Plujà, Pilar Cort, Joaquim Vidal, Marta 

Madrenas i Josep Trias Foto: JOAN SABATER. 

 

REDACCIÓ - GIRONA 

La Fundació Valvi de Girona va celebrar ahir a la seu de Jaume I l’acte 
de lliurament dels premis que concedeix des de fa onze anys a les 
persones o entitats gironines que s’hagin distingit en la preservació del 
paisatge o de les qualitats mediambientals (11è Premi Joaquim 
Codina), en la conservació o difusió del patrimoni cultural i artístic (11è 
Premi Joan Saqués), i en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació (8è 
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Premi Salvador Sunyer i Aimeric). Amb la sala plena, els tres 
guardonats van rebre de mans del president de la fundació, Joaquim 
Vidal, una obra original de l’escultor Bonaventura Anson en 
reconeixement a la seva labor i en presència de l’alcaldessa, Marta 
Madrenas, que va voler assistir l’acte. 

Els premiats, tal com s’havia anunciat dies enrere, són el Consorci del 
Ter, que l’any que ve celebrarà el seu vintè aniversari, en nom del qual 
va assistir a l’acte el seu president, Joaquim Roca; el geògraf Arnald 
Plujà, probablement la persona que coneix més profundament cada 
raconada del cap de Creus, i l’Associació Espanyola contra el Càncer 
(AECC)-Catalunya contra el Càncer, representada per la seva 
presidenta, Pilar Cort Fuentes. Cada un d’ells va ser presentat amb una 
glossa de la seva activitat encomanada a un especialista: Narcís Illa, 
Joan Domènech i Josep Trias, respectivament. Quim Curbet, membre 
del consell editorial de la Fundació Valvi, va aprofitar l’acte per 
anunciar que aquest any es concedirà la primera beca Narcís-Jordi 
Aragó, destinada a estudiar el fons que l’escriptor i periodista gironí va 
donar a l’Ajuntament abans de morir. Els premis Valvi, va afegir 
Curbet, són “un exemple de compromís amb la societat” d’aquest país, 
que tal com va dir també Narcís Illa, es caracteritza per “la discreció, la 
serietat, la constància, l’esforç i, sobretot, la voluntat de servei”. 

 

ENLLAÇ WEB: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1156498-la-

fundacio-valvi-premia-la-defensa-de-la-natura-el-patrimoni-i-la-solidaritat.html 
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