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ENRIQUE MENESES (Madrid, 1929). Ha estat corresponsal a l'Orient 
Mitjà i a l'Índia durant molts anys, director del programa A toda plana de 
TVE, director general d'ABC, de Las Américas  i de l'edició espanyola de 
Playboy, creador i director de Los Aventureros de Ràdio Nacional, a més 
de treballar a Life i Paris-Match. Professor de fotoperiodisme, va ser el 
primer reporter que pujà a la Sierra Mestra amb el Ché Guevara i Fidel 
Castro durant la Revolució Cubana, i ha estat a gairebé tots els conflictes: 
Suez, els Balcans,... 

Ha publicat els següents llibres: Fidel Castro (Ed. Afrodisio Aigualit, 1966), 
Nasser. El último faraón (Prensa Española, 1970), La bruja desnuda (Ed. 
Alce, 1976), Seso y Sexo (Ed. Campus, 1979), Escrito en carne (Planeta, 
1981), Una experiencia humana... Robinson en África (Planeta, 1984), La 
nostalgia es un error (Planeta), José Luis de Vilallonga (Grupo Libro 88, 
1993), Castro, empieza la revolución (Espasa Calpe, 1995) y África, de 
Cairo a Cabo (Plaza & Janés, 1998). Hasta aquí hemos llegado, memorias 
(Ediciones del Viento, 2006). Està considerat un pioner i un mestre per 
tots els actuals reporters de guerra.  

El Premi LiberPress se li atorga per la seva llarga trajectòria professional 
en la qual sempre s'ha destacat per la seva independència i pels seus 
valors humanitaris i de defensa dels drets humans, defugint del 
"periodisme estrella", formant amb la seva docència una generació de 
grans reporters independents; i per haver estat un testimoni objectiu, 
profund, crític i elegant i de tots els grans esdeveniments mundials.  

MARJANE SATRAPI. Nascuda el 1969 en una família progressista de 
Teheran, viu la restricció creixent de les llibertats individuals i les 
conseqüències en la vida diària dels esdeveniments polítics de l'època, 
particularment la revolució islàmica i els començaments de la guerra Iran-
Iraq. El 1983, als 14 anys, és enviada pels seus pares a Viena, per allunyar-la 
de la guerra i del règim iranià. Torna a Iran, es casa i es divorcia, i s’exilia del 
seu país. Cursa estudis a l'Escola Superior d'Arts Decoratius d'Estrasburg. 
Actualment, resideix a París. La seva primera i gran obra, Persépolis (en 
quatre toms), en la qual explica la seva vida, la de la seva família i la del seu 
país enfront de la pressió del fonamentalisme islàmic, a través del còmic, 
utilitzant el blanc i el negre i deixant molt de banda el color, té un gran èxit 
crític i comercial, que ha continuat després. El seu estil gràfic és molt proper 
a la gent. El 2003, publica Brodats, nomenat en la categoria del millor àlbum 
al Festival d’Angulema 2004. El seu darrer llibre és Pollastre de prunes. 
Treballa amb Vincent Paronnaud per a l'adaptació de Persépolis com un 
llargmetratge d'animació en blanc i negre. Presentat a Cannes, va rebre el 
Premi del Jurat i ha estat guardonat a altres festivals. Ha estat escollida a 
França com candidat a l'Oscar per la millor pel·lícula de parla no anglesa. És 
una dona humanista, valenta, que denuncia coratjosament la injustícia i la 
hipocresia (tant les del seu país com les que, fal·laçment, disfressa la cultura 
occidental amb la seva pretesa llibertat). 

Se li lliura el Premi LiberPress perquè mitjançant el còmic i el dibuix gràfic ha 
sabut retratar i denunciar el sofriments, joies i avatars del poble iranià en 
aquest segle, sotmès a les guerres, a les tiranies polítiques i religioses; i 
expressar amb humor i cruesa els patiments de la gent del carrer i les 
violacions dels drets humans, i ha sabut donar a aquesta lluita per les 
llibertats una ressonància mundial.  



FOTÒGRAFS PER LA PAU. Aquesta Associació i ONG gironina es funda el 
1993. Un dels seus cofundadors i principal impulsor, Miquel Ruiz Avilés,n’és el 
president.

1993-1995: diversos reportatges fotogràfics de la Sarajevo en guerra per 
Fotògrafs per la Pau.
1995-2007: reportatges fotogràfics a la Bòsnia de la postguerra com a forma de 
conscienciació i educació a favor de la pau.
2005-2006: reportatges després del Tsunami al Sud-est asiàtic, per conscienciar 
i rehabilitar escoles a Kinnya i Trincomalé a l'Estat de Sri-Lanka.
1993-2006: realització de més d’un centenar de conferències i xerrades sobre 
temes de solidaritat i conscienciació a través de la fotografia.
2006-2007: projecte Krava destinat  al suport i millora de la ramaderia i de 
l'economia a la zona de Srebrenica (Bòsnia i Hercegovina), primera fase 
entregada el 22/09/2007.
Així mateix, en Miquel Ruíz, amb Fotògrafs per la Pau, ha realitzat les següents 
exposicions i col·laboracions. 2002-2006: "Fragments de Sarajevo" a diversos 
indrets de les comarques gironines i obra permanent al Museu d’Història de 
Bosnia a Sarajevo.
2005-2007: Exposició “Srebrenica. El Silenci de la memòria”, obra  realitzada 
conjuntament amb el seu fill, Isaac Ruiz, membre també de Fotògrafs per la Pau, 
i patrocinada per la Diputació de Girona, al festival Visa pour l’Image de 
Perpinyà, diverses sales d’exposicions i al Cercle Català de Madrid. 

Es lliura el Premi LiberPress France a Fotògrafs per la Pau per la seva gran tasca 
de denúncia, mitjançant reportatges i exposicions fotogràfiques per conscienciar 
i educar a favor de la pau i la solidaritat i per la seva eficaç tasca humanitària a 
Sri Lanka i Bòsnia, especialment pel projecte Krava, destinat a donar suport a la 
millora de la ramaderia i economia de la zona de Srebrenica (Bòsnia i 
Herzegovina). 

LES MARES DE SREBRENICA (Srebrenica i Zepa). Srebrenica, una petita 
vila al Nord de Bòsnia-Herzegovina, era considerada terra de seguretat el 
1995 en plena Guerra dels Balcans. Allà, a una fàbrica de bateries de cotxe, 
a Potocari, es refugià la població civil bòsnia musulmana sota la protecció 
de l'ONU, que desplegà una força de 600 cascos blaus holandesos. Al juny 
de l'any 1995, tropes sèrbies comandades pel general Ratko Mladik, acusat 
com a criminal de guerra pel Tribunal Internacional, i actualment fugit, varen 
"obligar" que se'ls lliuressin, assassinant a sang freda més de 8.000 nens i 
homes de 7 a 70 anys, per després enterrar-los a tots en fosses comunes. 
Hi ha, però, més de 6.000 desapareguts encara (els 8.372... són només els 
cossos trobats fins ara). La massacre de Srebrenica està considerada com 
a genocidi per l'ONU   

La Fundació Mares de Srebrenica, presidida en aquest moment per Munira 
Subasic (ella té enterrats al cementiri 22 familiars i el seu fill està 
desaparegut), i acompanyada a Girona per Sabra Kolenovic; va crear-se 
per denunciar la passivitat d'occident davant la guerra i el genocidi, 
aconseguir portar als culpables de la massacre davant els tribunals 
internacionals, recuperar i enterrar dignament els seus morts, mantenir viva 
la memòria d'aquest horror i organitzar-se per poder refer les seves vides i 
les seves economies. Han portat una tasca de denúncia i d'organització 
formidables.    

Es lliura el Premi LiberPress France a la Fundació Mares de Srebrenica; per 
la seva dedicació i tasca dirigida a denunciar la passivitat d'occident davant 
la guerra i el genocidi de Srebrenica, aconseguir portar els culpables de la 
massacre davant els tribunals internacionals, recuperar i enterrar 
dignament els seus morts, mantenir viva la memòria d'aquests fets 
vergonyants i auto organitzar-se per poder refer les seves vides i les seves 
economies.



RAIMON (Xàtiva, 1940). Començà a cantar el 1962, i el 1963 treu el 
seu primer disc amb l’emblemàtica cançó Al vent. Escriu i musica les 
seves pròpies cançons, totes elles d'una gran bellesa i força, tant si 
són de denúncia contra la dictadura com si són cançons d'amor. Però 
també ha musicat Ausiàs March, Salvador Espriu, Joan Timoneda, 
Jordi de Sant Jordi, Bernat Metge,Pere Quart... Ha editat prop de 
quaranta discs, i moltes de les cançons mítiques de la llengua 
catalana que tothom recorda són seves: Diguem no, T'he conegut 
sempre igual, D'un temps, d'un país, Cançó de les mans, Si un dia 
vols, País Basc, 18 de maig a la vila, Sobre la pau, Cantarem la vida, 
Veles e vents, Cançó de la mare, o la preciosa Com un puny. Ha rebut 
nombroses distincions, premis i homenatges. Ha cantat arreu del 
món. És, possiblement, el màxim exponent de la cançó catalana i un 
referent extraordinari de la lluita per la llengua i per les llibertats.

Se li lliura el primer Premi LiberPress Cançó perquè és un dels 
referents més importants de la Nova Cançó i de la cultura catalana, 
per la seva gran trajectòria professional portada amb un rigor i una 
professionalitat excel·lents, per la seva contínua i tenaç lluita en favor 
dels pobles i homes oprimits, per la coherència mantinguda en el seu 
treball, per tota la meravellosa poesia pròpia i aliena que ha fet cançó, 
i perquè "l’hem conegut sempre igual com ara" i ha volgut ésser un 
home, un poeta, un músic i un cantant solidari i lliure, fill "d'un temps i 
d'un país". 

CARLES BOSCH. Carles Bosch és el director de Balseros, 
nominada al Oscar al millor llargmetratge documental, 
guanyadora de diversos premis internacionals als anys 2003 i 
2004, incloent-hi un Emmy, i projectada a diferents festivals 
internacionals de cinema. 

Autor també de Septiembres (2007), Premi Especial del Jurat 
en el Miami International Film Festival; i de Bòsnia: un país 
ferit, reportatge a punt d'estrenar-se a Televisió de Catalunya. 
Veterà reporter del programa 30 Minuts, ha cobert molts dels 
esdeveniments mundials més importants: la Guerra del Golf, 
les guerres de Bòsnia i Kosovo, la Revolució Zapatista, així 
com històries i notícies a l'Afganistan, Iran, Txad, Filipines, 
Moçambic, Cuba, Haití, Nicaragua o Israel, entre d'altres. 
També aviat sortirà publicat el seu primer llibre de relats curts: 
Hi ha altres coses.  

Se li lliura el Premi LiberPress Cinema com a un cineasta 
català que ha  demostrat la seva gran sensibilitat en la 
direcció de documentals i llarg metratges de fort contingut 
social i reivindicatiu; com són Balseros i Septiembres, entre 
d'altres; així com per la recent realització del documental 
Bòsnia malferida, que retrata la realitat d’aquest país, dotze 
anys després de la guerra.



JAUME CAPDEVILA (Berga, 1974), autor del cartell de la present edició 
dels Premis LiberPress, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de 
Barcelona i ninotaire signant amb el pseudònim de "Kap" publica a La 
Vanguardia i al Mundo Deportivo. Ha publicat vuit llibres d'acudits: Sense 
kap ni peus (1997); Barça: 100 años de buen humor (1999); La Patumàquia 
(2001); El Maragallato (2006); i els quatre volums de la col·lecció 
“Pelotazos”. També altres llibres i catàlegs que recullen treballs teòrics o 
d'investigació: Señor director..., un cop d'ull a les vinyetes humorístiques 
publicades a La Vanguardia durant els seus 125 anys de vida; Muntañola: 
l'art de viure, l'art de riure, o Trazos: un siglo de ilustración y buen humor en 
Mundo Deportivo; i el darrer -per ara- i recentíssim Bagaria. La guerra no fa 
riure. Caricatures antifeixistes a La Vanguardia (1936-1938). També ha fet 
il·lustracions per a llibres, la majoria de temàtica futbolística, però també de 
tradicions populars catalanes (Guia del bon patumaire, Antigues imatges 
de la Patum, El 3 i el 7 números meravellosos...). 

PIA CROZET, autora de l’escultura dels Premis LiberPress, neix a Roanne 
(Departament del Loira), França, l'any 1.950.  Va estudiar a França, a 
l'Acadèmia Charpentier, i seguidament a les Escoles de Belles Arts de 
Valence i de Perpinyà. De jove ve a viure a Catalunya on s'arrela. Ha 
realitzat nombroses exposicions a Catalunya i a l'estranger, i ha rebut 
diversos premis, i ha estat anomenada “Precursora del Museu 
Internacional per a la Pau”, de Barcelona. Hi ha estàtues seves a diversos 
indrets del món, Girona entre ells, i s'ha destacat sempre per la seva tasca 
humanitària i solidària que impregna les seves obres. Des de l'any 2.002 és 
l'autora dels Premis LiberPress que es lliuren a Girona i a París. 


