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Nota de premsa– 4 d’octubre de 2004 

 
“Les peripècies d’un corresponsal de guerra al  

Col· legi d’Arquitectes de Girona” 
 

 
L’Associació LiberPress porta a Girona el periodista Tomàs Alcoverro i 
a l’advocat i escriptor Javier Nart per parlar sobre els conflictes 
armats en els nostres temps. 
 
 
El proper dilluns 4 d’octubre de 2004 a les 20 hores la seu gironina del Col· legi d’Arquitectes 
de Catalunya acull una taula rodona on hi participaran el periodista i corresponsal de la 
Vanguardia a l’Orient Mitjà Tomàs Alcoverro, i Javier Nart, advocat i escriptor, on es parlarà 
sobre els conflictes armats en els nostres temps. La jornada forma part del programa, per 
aquest any 2004, de l’Associació LiberPress. 
 
 
 

TOMÀS ALCOVERRO 
Nascut a Barcelona, llicenciat en dret i periodista, ha estat  34 anys treballant com a 
corresponsal a l’estranger, especialment a l’Orient  Mitjà, cobrint totes les guerres i cops d’estat. 
Actualment viu a Beirut escrivint per "La Vanguardia". Ha estat guardonat amb els premis Godó 
(1988), Gaziel (1989), Ortega  y Gasset (2003), Cirilo Rodríguez (2.004) i  condecorat com a 
Comendador d’Isabel la Catòlica (2004).  
 

JAVIER NART  
Aventurer, advocat, escriptor i cònsol del Txad, col· laborador habitual de diversos programes 
televisius, fou durant molts anys corresponsal de guerra, cobrint conflictes a tot el món (Laos, 
Camboya, Yemen, Irán, Irak, Líbano, Palestina, Libia, Txad, Nicaragua, etc.) Es vinculà al Front 
d’Alliberament Nacional del Txad (FROLINAT) i  va ser  membre del Frente Sandinista 
(Nicaragua), essent ferit en el conflicte. Lluitador en totes les causes per la llibertat i advocat 
dels oprimits, ha escrit varis llibres: ¡Sálvese quién pueda!, Viaje al desierto, Viaje al otro Brasil, 
etc. A l’any 2000 va participar al Fòrum Liberpress. 
 
 
 
 
 
 
Recordeu que... 
Liberpress 2004. 
Dilluns 4 d’octubre de 2004 
20 hores 
Sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del CoAC (Pl. de la Catedral, 8 – Girona) 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació:  
Departament de Comunicació Demarcació de Girona Col· legi d’Arquitectes de Catalunya: Vanessa Masip.  ( 972 .41.28.96 – *: premsa.gir@coac.net 
Sala de Premsa: http://www.e-coac.org/prensa/e-coac_noticies/ 

 


