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1. Presentació de la Fundació
El 24 de Maig de 2000, una emboscada guerrillera va acabar a Sierra Leone
amb la vida de Miguel Gil Moreno. Miguel va desenvolupar la seva labor
professional com camarògraf i corresponsal de guerra en nombrosos fronts
de batalla com Bòsnia, Kosovo, Congo, Libèria, Rwanda, Sudan, Txetxènia i
Sierra Leone.

Companys seus van decidir unir-se i escriure el llibre “Els Ulls de la Guerra”, els
beneficis del qual anirien directament a crear el “Premi de Periodisme Miguel
Gil Moreno”, que reconeixeria anualment la labor d'aquells periodistes que
destaquen pel seu lliurament professional i humà en situacions de conflicte i
reconeixent un esperit semblant al d’en Miguel.

Veient la repercussió que la mort de Miguel havia tingut, la seva família va
començar a pensar a crear una Fundació que portés el seu nom: Fundació
Privada Miguel Gil Moreno, i així seguir, en part, l'obra que ell anònimament
havia començat.

La Fundació Privada Miguel Gil Moreno és una Fundació Privada sense ànim de
lucre. Es constitueix el 14 de Març de 2002 i s'inscriu en el Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.632.

2. Objectius de la Fundació Miguel Gil Moreno
1. Promoure i vetllar per la formació i la seguretat dels periodistes freelance en
el desenvolupament de la seva activitat, especialment, els corresponsals de
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guerra o aquells que desenvolupin la seva activitat en situacions de greu risc
professional.

2. Continuar la labor social iniciada per Miguel Gil Moreno en aquells països en
conflicte en els quals va viure.

3. El Patronat i l’equip executiu
El Patronat de la Fundació està format per:

Presidenta:

Sra. Patrocinio Macián Blaya

Vicepresidenta

Sra. Amàlia Gil Moreno de Mora

Tresorer

Sr. Alvaro Gil Moreno de Mora

Vocal

Sra. Patricia Gil Moreno de Mora

Secretari

Sr. Felio Vilarrubias Guillamet

La Fundació compta amb una persona encarregada de portar a terme les
directrius del Patronat.

Responsable Executiva Sra. Beatriz Martínez Tapias

Voluntaris.- La Fundació compta amb un grup variable de voluntaris que
recolzen les tasques puntuals de la Fundació.
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4. Àrees d’Actuació
La Fundació treballa en aquells projectes relacionats directament amb els seus
objectius:
!

El suport als periodistes freelance per millorar la seva seguretat
personal i formació.

!

L'execució de projectes humanitaris que atenguin la marginació
social i les necessitats humanes bàsiques en suport a la vida digna i
lliure dels éssers humans com a titulars indiscutibles dels Drets que
els confereixen, entre d’altres, la Declaració dels Drets Humans de
l'ONU.

4. Accions
1. AJUDA A PERIODISTES:

PRÉSTEC EQUIPS DE SEGURETAT
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Ricardo García Vilanova , XII Premi de Periodisme Miguel Gil , va perdre totes
les seves pertinences mentre va estar segrestat . Per això , recentment
alliberat , la Fundació va voler ajudar obsequiant amb una armilla antibales per
protegir-lo i que pugui continuar exercint el seu treball en zones de conflicte

A la izq del todo, J.M. López y detrás Manu Brabo y más a la derecha, Maysun

La Fundació treballa per dotar de la formació i equips de seguretat
necessaris als periodistes desplaçats a zones en perill i/o conflicte. La
Fundació va firmar un conveni de col·laboració amb Reporters Sense
Fronteres Espanya per ajudar a reporters independents que es desplacin a
zones de conflicte. A data d’avui, la Fundació disposa de 3 equips de
seguretat que, a través de RSF, es cedeixen any rere any a periodistes que
han de desplaçar-se a zones de conflicte. Durant l’any 2013, la Fundació ha
cedit un CASC ANTI-BALA PASGT NIJ IIIA a RSF per a completar un quart
equip de protecció.

2. AJUDA HUMANITÀRIA
Gran part de la labor de la Fundació Miguel Gil Moreno, amb l'ajuda i la
generositat d'empreses i persones anònimes que recolzen aquesta
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A més a més, la Fundació conversa amb els centres escolars on estudien
els fills de les famílies per tractar d’aconseguir una beca per a què aquests
puguin menjar de forma gratuïta al menjador dels centres.
Durant tota la vida del projecte, la Fundació mantindrà l’anonimat de les
famílies, i oferirà l’ajuda intentant respectar la privacitat de la mateixa, a
excepció que la normativa vigent disposi una altra cosa.
Alhora es considera com a part important de l’esperit del projecte que les
famílies ateses realitzin una contribució a la Fundació de dos euros per dia,
amb la finalitat d’involucrar-les i fer-les co-partíceps del propi projecte,
valorant més l’ajuda que se’ls dóna. Aquesta contribució es reinverteix
automàticament en el propi projecte fent possible acollir noves famílies.
Està previst que el projecte tingui una durada de dotze mesos per a cada
família. Anualment es revisaran les circumstàncies econòmiques de cada
família beneficiària per tal de valorar la possibilitat d’una pròrroga anual.
En el cas que es doni la situació de què un progenitor trobi feina o els
ingressos declarats inicialment es vegin modificats, es realitzarà una
valoració de la nova situació familiar per establir si l’ajuda segueix sent
necessària o no. En el cas que es decideixi que no ho és, després de
comunicar-ho a la família i al centre escolar, es buscarà una altra família
que necessiti l’ajuda. Aquesta nova família es beneficiarà del temps restant
del qual l’altra no hagi gaudit.
En aquests moments el projecte és possible ja que es nodreix de recursos
privats que provenen tant d’institucions privades com de persones físiques
que realment creuen en ell.
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Durant l’any 2014 s’ha proporcionat aquest suport a un total de 10-11
famílies amb un total de 90 membres entre progenitors i fills.

Evolució del nombre de famílies que han format part del Projecte " COM A
CASA "
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XII EDICIÓ DEL PREMI DE PERIODISME MIGUEL GIL MORENO

La Fundació va signar l'any passat un nou conveni de col·laboració amb
Penguin Random House -entitat que atorga el Premi de Periodisme- segons
el qual, la convocatòria del Premi passa a ser bianual. Per això la XII Edició
es va celebrar el 2014, en lloc de 2013. L'atzar va fer que el Premi tornés a
estar d'actualitat per un trist motiu: l'últim premiat, el corresponsal del
Mundo, Javier Espinosa, va ser segrestat al costat del fotògraf Ricardo
García Vilanova al setembre de 2013 mentre realitzaven el seu treball a
Síria. En aquest moment, Marc Marginedas, periodista del Periódico de
Catalunya,

també

es

trobava

retingut

pels

radicals

islàmics.

Afortunadament, al març de 2014 els tres van ser alliberats.
A la convocatòria del Premi de la XII Edició es van presentar diversos
treballs i entre ells el del periodista Ricardo García Vilanova. Per unanimitat
se li va atorgar el XII Premi de Periodisme Miguel Gil Moreno, degut a la
seva qualitat professional i humana amb la que realitza el seu treball.
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DONACIÓ MENJAR SOLIDARI

El passat 27 febrer 2014 el nostre bon amic Don Carlos Labori Gaudier ,
coneixedor del projecte " COM A CASA " que la Fundació Miguel Gil està
duent a terme , va convocar nombrosos amics , entre els quals es trobaven
un bon nombre d'empresaris catalans , a un dinar solidari en un restaurant
del Vallès .
Els comensals , al voltant d'uns 75 , de forma voluntària i anònima van
lliurar els seus donatius en unes urnes per destinar íntegrament al projecte
" COM A CASA " .
Gràcies a l' entusiasme i generositat del nostre amic Carlos Labori , vam
poder ampliar el nombre de famílies beneficiàries del projecte .
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DONACIÓ CONCERT “EL TEATRILLO”

El “Teatrillo” és una sala comunitària de la casa de la família Baurier ubicada
a Sarrià ( Barcelona ) sense ànim de lucre en què s'ajunten dos mons molt
importants per a nosaltres : la música i l'acció social .
El 2 d'octubre van tenir la generositat d'organitzar un magnífic concert a
benefici del projecte " COM A CASA " on ens van delectar amb els seus dots
artístics : Sara Banyeres ( soprano ) , Jorge Armando Jasso ( Tenor ) i Marie
Malechová ( Piano ) a benefici del projecte " COM A CASA "
El concert va ser un èxit tant a nivell social com econòmic

AJUDES ECONÒMIQUES PUNTUALS
La Fundació pot atorgar ajuts
econòmics puntuals a persones
necessitades que ho sol · liciten
directament. Aquests ajuts puntuals
poden consistir en el pagament
d'endarreriments en rebuts de la llar
o en la compra d'articles de primera necessitat.
La Fundació, a més, rep lots de menjar que es reparteixen entre famílies
que, per algun motiu, no poden entrar en el projecte Com a Casa.
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3. ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

ENTREVISTA RADIO 3
" Els pocs perfils que hi ha sobre ell coincideixen que era un tipus
quixotesc, alt, prim , i amb uns ulls que , com el personatge de Cervantes , van
saber somiar en la derrota . No tenia cavall , però amb 26 anys va pujar a una
moto per recórrer els 4.000 quilòmetres que separaven Barcelona de Mostar ,
a Bòsnia " . Així comença la peça que Carolina Alba va dedicar a Miguel Gil , i
que es va emetre al programa " Avui comença tot " , de Radio3 . Aquest
magazine , dirigit per Marta Echeverría , va estar dedicat el 20 març 2014 als
corresponsals de guerra . Hi van participar Patrocini Macián i Gervasio Sánchez
, i es pot descarregar en format mp3 a la web de l'emissora
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoyempieza-todo-marta-echeverria-quijote-guerra-20-03-14/2458108/?media=rne
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EXERCICI ECONÒMIC 2014
INGRESSOS
Concepto

Import

Ingressos patrocinadors COMO EN CASA
Ingressos donacions particulars diaris
Ingressos patrocinadors dineraris
Ingressos patrocinadors en especies
Ingressos bancaris deposito
Altres ingressos

24.965,00
4.120,00
51.525,59
9.240,49
1.454,34
420,00

Total Ingresos 2014

91.725,42

%
27,22%
4,49%
56,17%
10,07%
1,59%
0,46%

DESPESES
Concepte

Import

Ajudes fundacionals COMO EN CASA
Ajudes fundacionals a particulars
Ajudes fundacionals a entidades
Premio Miguel Gil
Despeses de personal
Seguretat Social a càrrec de l´entitat
Altres despeses socials
Assessors
Serveis Bancaris
Publicitat, comunicacio…
Seguros
Despeses viatges
Courier
Telèfon
Correus
Altres despeses de gestió
Amortització de l´immobilitzat

41.481,97
960,00
242,22
3.569,28
7.197,22
1.944,25
843,50
1.374,59
179,44
749,78
656,64
806,69
748,81
517,76
444,34
789,31
813,27

Total de 2014

%
65,51%
1,52%
0,38%
5,64%
11,37%
3,07%
1,33%
2,17%
0,28%
1,18%
1,04%
1,27%
1,18%
0,82%
0,70%
1,25%
1,28%

63.319,07
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