RECULL DE PROPOSTES FETES A TRAVÉS DEL REGISTRE
Amb cada una d’aquestes propostes s’ha presentat una justificació més extensa que la
que figura en aquest recull.

►Unidad militar de emergencias
Fan la proposta:
- Manuela Cañadas Pinilla en nom de l’associació Convivencia Balear • 08/02/2019
Per les seves actuacions en el Llevant de Mallorca.
- María José García García • 13/02/2019
Per les seves actuacions en el Llevant de Mallorca.

►Bernat Cifre i Forteza
Fa la proposta Miguel Ángel Mansilla y Rodríguez • 13/02/2019
Poeta

► Cati Juan de Corral com a filla predilecta de Mallorca
Fan la proposta:
- L’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de Balears (APEGIB)
• 15/02/2019
Pintora, escriptora, periodista i Gastrònoma.
Subscriuen la petició: Josep Allès i Salvà, Andoni Sarriegi, Pep Pelfort, Aina Solano,
Iñigo Morales de Rada, Borja Beneyto Matoses, Lola Olmo Colom.
- Els fills i nets de na Cati Juan del Corral • 15/02/2019
- La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de les Illes
Balears • 15/02/2019

► Laura Borrás Chaki com a filla predilecta de Mallorca
Fa la proposta Marta Barrio Bestard en qualitat de gerent i en representación de
l’associació La Sonrisa Médica • 15/02/2019

Va néixer a Palma l’any 1982. Es va enfrontar a un meduloblastoma de difícil
tractament amb 8 anys de vida. Al llarg dels següents difícils cinc anys va ser tractada a
l’Hospital Son Dureta de Palma i a l’Institut Gustave Roussy de París

► Bernat Joan Ferrer i Guàrdia, premi Jaume II.
Fa la proposta Francisco Martorell Esteban • 15/02/2019
En reconeixement al seu compromís amb els drets dels ciutadans i a la seva capacitat
per a acompanyar a persones que necessiten ajuda de forma totalment desinteressada.

► Associació d’Amics dels Molins de Mallorca, medalla d’Honor i
Gratitud de l’Illa de Mallorca.
Fa la proposta l’associació d’Amics dels Molins de Mallorca. • 15/02/2019
Els molins de vent tradicionals de Mallorca, constitueixen una de les característiques del
nostre paisatge, són un dels elements més representatius de la Nostra terra i importants
per l’economia dels avantpassats. Glossada per diferents autors i poetes. Són un
patrimoni cultural i industrial que cal protegir, recuperar, i conservar com herència per a
futures generacions.

