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►Laura Borrás Chaki: Filla predilecta Illa de Mallorca
Fa la proposta la Sonrisa Médica • 15/02/2019 14:10:31
Laura Borrás Chaki: Filla predilecta Illa de Mallorca. S'enfrontà a un meduloblastoma
amb 8 anys a Son Dureta i al Gustave Roussy (París) on va conèixer als pallassos
d'Hospital. Sols va tornar a Mallorca amb la condició de poder gaudir també aquí de la
companyia d’aquells nous amics que feien que l’hospital fos un lloc més confortable on
poder normalitzar la situació i gaudir d’un estat emocional equilibrat. Fou ella qui va
dissenyar la primera imatge del que seria la futura SONRISA MÉDICA i qui va
escenificar en paper el que els pallassos li aportaven. Laura va partir definitivament
acompanyada per les notes musicals dels pallassos de SONRISA MÉDICA a Mallorca.
Va partir complint el seu somni: Veure als Pallassos d’Hospital a Son Dureta. La seva
empenta

per

treure

endavant

SONRISA

MÉDICA

ha

influït

de

forma

extraordinàriament positiva en la vida de molts infants de Mallorca i fou inspiració per a
que el model es reproduís també a moltes altres ciutats de la resta d'Espanya.
32 vots a favor

►Rosa Togores, Fundadora i primera presidenta del Col·legi de
Treball Social
La proposen:
- N.Parrón (DI Igualtat) • 13/02/2019 09:41:05
Rosa Togores. Fundadora y primera presidenta del Colegio de Trabajo Social
4 vots a favor
- Maria Teresa • 13/02/2019 12:16:31
És una persona compromesa amb l'associacionisme i ha participat en nombroses entitats
com DIME, S'Altra Senalla, Associació de Veïns de Son Sardina, Xarxa de Regants de
Sa Font d'en Basté, els inicis de l'Escola Mata de Jonc, entre d'altres.
1 vot a favor
- Teresa • 13/02/2019 13:15:12
Rosa Togores, efectivament tres vegades presidenta del Col·legi Oficial de Treball
Social de les Illes Balears. Un orgull per la professió.

1 vot a favor

►Gustavo Peñalver Vico
Fa la proposta Cap Vermell • 17/02/2019 11:00:19
Gustavo Peñalver Vico (Cartagena, 1939) arriba a Mallorca amb 6 anys (1945) per tant,
és un artista de Mallorca, de llarga i consolidada trajectòria en les arts plàstiques. Va
iniciar a l’illa la seva carrera artística fa 56 anys amb una exposició a la galeria Minorca
de Palma l’any 1963. De llavors ençà, ha fet més de 150 exposicions individuals i
col·lectives dins i fora d'Espanya. Treballador infatigable, tot i la seva minusvàlua a les
mans, té una obra molt extensa de més de 5000 obres de diferents formats. Gustavo
després de viure a Alemanya durant més de vint anys tornà a Mallorca des d'on ha
exercit com a ambaixador artístic de Mallorca. Els seus colors reflexen un mediterrani
net, viu i fàcil d'identificar. Gustavo és un creador el prestigi, amb un estil propi i
inconfusible dibuixa una trajectòria consolidada amb esforç personal, amb fidelitat a
conviccions ètiques i estètiques inalienables. Ha fet donació a l'Ajuntament de
Capdepera dels dos murals de ceràmica més grans d’illa.
3 vots a favor

► Equip de recerca arqueològica del Jaciment arqueològic de sa
Galera (Can Pastilla)
Fa la proposta Acigra • 16/02/2019 10:34:58
Propòs per al Premi Jaume II a l'equip de recerca arqueològica del Jaciment arqueològic
de
Han

sa

Galera
rebut

(Can
el

Pastilla), https://nagalerapunica.wordpress.com/
premi

protecció

del

patrimoni

d'ARCA, https://www.dbalears.cat/balears/2019/02/13/324147/arca-premia-equipgalera-lliurament-premi-destruccio-cort-per-seva-inaccio-davant-les-pintades.html
Són els responsables de l'exposició organitzada a Can Balaguer, que recull més de 4000
anys

d'història

del

jaciment

després

d'anys

de

treball

arqueològic

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-can-balaguer-inaugura-martesexposicion-sa-galera-4000-anos-historia-20181218141215.html
Es mereixen el guardó per investigar una època històrica casi desconeguda per noltros,
amb pocs mitjans econòmics i voluntat de divulgació històrica i cultural.
3 vots a favor

► Manuel Garcia Gargallo , investigador i escriptor , doctor en
historia contemporanea .
Fa la proposta Anoeta65 • 13/02/2019 22:48:44
Manuel Garcia Gargallo , investigador i escriptor , doctor en història contemporània Ha
escrit varis llibres d’història de l'esport de Mallorca .Ha fet el llibre del velòdrom del
Tirador de Palma que serà salvat i catalogat com a peça de patrimoni històric gràcies a
la seva feina. Escriu articles al Diari de Mallorca sobre història de l’esport i a la ràdio.
Bon divulgador i investigador
3 vots a favor
Anoeta65 • 15/02/2019 22:20:00
En Manel Garcia mereix sa medalla d`honor per aquest treball històric de
Tirador: https://www.illaedicions.cat/portfolio/el-velodrom-de-tirador/
I

ha

escrit

a

sa

premsa

per

salvar-

lo: https://www.diariodemallorca.es/opinion/2016/11/02/velodromo-tirador-patrimoniourbano-palma/1162129.html
https://www.diariodemallorca.es/opinion/2014/06/16/velodrom-tirador-patrimonioblidat-palma/940287.html
Si no hauria desaparegut una peça de historia clau de Mallorca
4 vots

► L'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores (ABABS)
Fa la proposta Acigra • 13/02/2019 15:45:16
L'Associació Balear Amics de les Bandes Sonores (ABABS). Des de la seva fundació el
1989 ha organitzat tot tipus d'actes socials per donar a conèixer la música
cinematogràfica a tots els públics a través de conferències, concerts, jornades,
programes de ràdio, col·laboracions amb congressos i festivals de música de cinema.
Son pioners a Espanya en l'estudi i difusió de la música de cinema.
3 vots

► Maribel Servera. Glosadora
Fa la proposta N.Parrón (DI Igualtat) • 13/02/2019 09:45:12

Maribel Servera. Glosadora que realiza una gran tarea para animar a mujeres a ser
glosadoras y que las glosas sean cada vez más igualitarias.
3 vots

► El programa Policia Tutor de les Illes Balears
Fa la proposta Andreu Alba • 13/02/2019 10:14:08
El

programa

Policia

Tutor

de

les

Illes

Balears.

Reconèixer que la figura del Policia Tutor/a, no sols ja està arrelada a tota la nostra
Comunitat, sinó, ja altres comunitats de l´estat han agafat com a exemple el programa
policia tutor de les Balears, on, alguns dels policies tutors de les Balears estan a dia
d´avui formant futurs policies tutors a moltes comunitats autònomes (Andalusia,
Extremadura, Madrid, Cantabrià)
Quina persona o entitat consideres que es mereix un premi o distinció d'honor?
Rafel Coves Femenia, coordinador autonòmic del programa Policia Tutor i creador de la
figura

a

l´any

2001

a

Pollença.

Fer una especial al Sr. Rafel Coves Femenia, com a impulsor i creador de la esmentada
figura , un gran professional que te un reconeixement a qualsevol indret del País, com a
formador de futurs Policies Tutors i com a coordinador del programa a les Illes Balears.
1 vot

► Àngela Thomàs
Fa la proposta N.Parrón (DI Igualtat) • 13/02/2019 09:43:05
Àngela Thomàs. Fundadora de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Una
mallorquina amb una llarga trajectòria de compromís amb les causes humanitàries.
1 vot

Fora de termini
Col·legi Santa Magdalena Sofia de Palma pels seus 50 anys.
Fa la proposta Col·legi Santa Magdalena Sofia • 18-02-2019 •
L'escola Santa Magdalena Sofia de Palma duu a terme el seu 50è aniversari com
institució que ha donat servei al barri de Son Cotoner a nivell educatiu, assistencial,
solidari... Una tasca que començà per una necessitat social d'un barri que en un moment
de la història de la nostra ciutat es feia gran i la manca de serveis era evident. Mitjançant
la feina de les religioses del Sagrat Cor i del Bisbat de Mallorca varen començar un
projecte que acabà amb la creació del Col·legi Santa Magdalena Sofia ara fa cinquanta
anys.

