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L’any 2008 es van crear els Premis del Consell de Mallorca a la Solidaritat, 
amb la finalitat de reconèixer aquelles persones i entitats que  s’esforcen 
especialment per ajudar les persones més vulnerables a satisfer les seves   
necessitats socials bàsiques, tant aquí a Mallorca com als països menys 
desenvolupats. El Consell de Mallorca els convoca anualment a través de 
l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.  

Enguany la celebració es va centrar en la campanya «Mallorca x Àfrica» 
amb la projecció del documental “El somni de tenir futur”, produït per 
Televisió de Mallorca. També es reté homenatge al cooperant Vicente 
Ferrer. Van assistir-hi aproximadament 1500 persones. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
MUNICIPAL AL PROJECTE O SERVEI DESENVOLUPAT PER UNA 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
 
El jurat decidí premiar el servei 
 

Habitatges Tutelats 
de l’Ajuntament d’Alaró 

 

Candidatura presentada per  
l’Associació de Persones Majors d’Alaró 

 
 
Des de fa 15 anys, el municipi d’Alaró 
desenvolupa aquest projecte d’habitatges 
tutelats per a persones majors, que va ser 
pioner a Mallorca. És un servei que es va posar en marxa amb moltes 
dificultats i, sobretot, amb pocs recursos econòmics com era natural en un 
poble petit. 

El recurs es defineix com a “Vivendes Tutelades per a persones majors 
vàlides”; és de titularitat municipal, normalitzada i integrada dins la 
comunitat; destinat a servir d’habitatge compartit. 

L’objectiu general és mantenir una alternativa de convivència per tal que 
la gent gran pugui romandre en el seu entorn habitual i mantenir una 
qualitat de vida i una independència el més semblant possible a l’habitual. 

Els objectius específics són els següents: 
 

• Oferir  un marc normalitzador de convivència. 
• Evitar o retardar l’ingrés a una residència, propiciant la permanència de 
les persones en el seu entorn. 

• Promoure la solidaritat i l’ajuda mútua entre els beneficiaris. 
• Facilitar el màxim benestar físic i emocional als beneficiaris. 
• Facilitar al màxim el desenvolupament personal i potenciar l’autonomia. 
• Fomentar les relacions socials i comunitàries així com la inclusió social. 
• Promoure les relacions familiars. 

qualitat de vida  per als nostres  majors 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
MUNICIPAL AL PROJECTE O SERVEI DESENVOLUPAT PER UNA 

ENTITAT PRIVADA DE CARÀCTER NO LUCRATIU 
 
El jurat decidí premiar  

 
L’atenció integral a les persones 
amb discapacitat de l’Associació 
Patronat de l’Agrupació Pro- 
Minusvàlids Psíquics de la 

Comarca d’Inca 
 

Candidatura presentada per  
l’Ajuntament d’Inca 

 

 
El Patronat de l’Agrupació Pro-minusvàlids psíquics de la Comarca d’Inca, és 
una associació sense ànim de guany amb personalitat jurídica pròpia. 

Es va fundar l’any 1975 per iniciativa d’un grup de pares davant les 
mancances de centres d’atenció a persones amb discapacitat intel�lectual 
d’Inca i la seva comarca. 

Dóna atenció integral en totes les etapes de la vida de la persona 
discapacitada i la seva família amb la creació de diferents serveis. 

El Patronat és una entitat formada per diferents centres que funcionen 
amb un objectiu comú. Aquests centres formen una xarxa de serveis que 
donen resposta a les necessitats del col�lectiu de persones amb discapacitat 
intel�lectual, que engloba des de centres residencials, tallers ocupacionals i 
centres de dia, fins els serveis de respir i oci. 

Compta amb els següents serveis: 
 
Centre d’educació especial Joan XXIII  
Educació infantil 3-6 anys - Etapa bàsica 6-16 anys –  
Transició vida adulta 17-20 anys  
Fisioteràpia – Logopèdia 
 
Atenció Primerenca  
De 0 a 3 anys 
 

Mini-residència infantil “Es Casal”  
Per a persones de 3 a 18 anys escolaritzades al CEE Joan XXIII i amb 
situació de desprotecció familiar. (Conveni amb el Consell de Mallorca) 
 
Residència i Centre de dia “Ses Garrigues d’Amunt”  
Per a persones majors de 18 anys amb necessitat de suport extens i 
generalitzat, tots els dies de l’any. 
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Centre Ocupacional “Son Agulló”  
Manipulats de paper reciclat 
Agricultura ecològica 
Ceràmica 
Ajust personal i social 
 
Residència i Centre de Dia “Sa Creu” 
Per a persones majors de 18 anys amb necessitat de suport extens i 
generalitzat, tots els dies de l’any. 
 
Habitatge Tutelat  
Per a persones majors de 18 anys amb necessitat de suport limitat o 
intermitent, tots els dies de l’any 
 
Servei de respir 
Programa de suport als familiars en cas de necessitat per hospitalització, 
viatges, descans,... 
 
Servei d’Oci  
Activitats dirigides a ocupar el temps de lleure fora de l’horari escolar i/o 
laboral. 
 
Des de fa 34 anys, el Patronat ha recorregut un llarg camí donant atenció 
integral a totes les etapes de la vida de la persona discapacitada i la seva 
família. 

A partir de 2007, l’entitat dur a terme el sistema de qualitat de la gestió 
i per aquest motiu ha obtingut els certificats IQ NET i AENOR. 

El Patronat està federat a FEAPS i UNAC, la qual cosa és una garantia de 
compromís de l’entitat per al seguiment de les directrius i innovacions en el 
camp de la discapacitat intel�lectual. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT 
EN L’ÀMBIT MUNICIPAL 

A LA TRAJECTÒRIA PERSONAL I/O PROFESSIONAL 
 
El jurat decidí premiar  

 
Bartomeu Suau Serra 

 
 

 
Candidatura presentada  

pel Col�legi d’Educadores i Educadors 
Socials de les Illes Balears 

 

 

Des que l’any 1979 Bartomeu Suau és 
nomenat vicari de la parròquia de Sant 
Josep del Terme, en el barri de sa 
Indioteria, el seu treball amb nins i joves 
ha suposat la transformació d’un barri 
perifèric en una comunitat cohesionada i 
dinamitzada. A banda d’aquestes 
iniciatives, la seva tasca com a rector de 
la parròquia, tant en la concepció del que 
ha de ser una església al servei del poble 
com en l’estil de la seva activitat 
pastoral, l’han convertit en un referent 
per a creients i no creients. 

Des de l’any 2003, el bisbe de 
Mallorca també el fa responsable de la 
parròquia del Pont d’Inca, tasca que ha 
de compaginar amb la que està duent a 
sa Indioteria. De la mateixa manera, en 
aquesta parròquia aviat obrí diverses 

iniciatives de caràcter infantil i juvenil que dia a dia van augmentant i 
incidint en el barri. 

Les accions més rellevants que ha dut a terme són: la fundació del Club 
d’Esplai Jovent (1979), el grup d’acció social de la parròquia (1982), la 
Cooperativa Jovent (1984), l’edifici per a la Gent Gran (1985), el Centre 
Sociolaboral d’Inserció (1995), la Granja Escola Jovent (1984 i 1998), la 
Plataforma d’Entitats del Barri (1998), l’Associació Jovent Segle XXI (1998), 
la reforma de l’església (2005) més dues reformes del Club d’Esplai Jovent 
(2005 i 2008) i el centre cívic sa Midoneria, al barri de sa Indioteria rural. 

Totes aquestes accions suposen anualment el desenvolupament de més 
de 150 activitats per a diferents col�lectius i la intervenció directa amb més 
de 300 persones entre nins, joves, gent gran, famílies, etc. 
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A la parròquia del Pont d’Inca fundà el Club d’Esplai Utopia-Jovent 
(2004) i l’any 2005 inicià els tràmits per convertir la possessió de son Conill 
en una casa de colònies. 

Entre les darreres activitats destaca l’engegada, el gener de 2008, del 
programa “Jovent: Apadrinament d’Iniciatives Solidàries”, amb el qual 
involucra nombrosos empresaris de Mallorca en projectes per a la infància, 
la joventut i la comunitat. 

En el transcurs de la seva vida ha mobilitzat tota casta de recursos per 
fer possible la inserció social i laboral dels joves de la barriada de sa 
Indioteria de forma prevalent amb serveis d’orientació amb projectes 
formatius, amb programes de suport a la formació, etc.  

Li han  concedit els següents premis i reconeixements: 
 
• Premi Ramon Llull a la Iniciativa Cívica. Govern de les Illes Balears (març 
2000). 

• Premi Carlo Corsini a la Solidaritat, del Rotary Club de Mallorca (agost 
2000). 

• Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (gener 2003). 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT,  
EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, AL PROJECTE O TREBALL DE DIFUSIÓ 

INFORMATIVA O DE SENSIBILITZACIÓ  
EN FORMAT AUDIOVISUAL, ELECTRÒNIC O IMPRÈS 

 
 
El jurat decidí premiar  
 
 
Maria Magdalena Tortella, 

 Revista Solidària 
 

Candidatura presentada per la  
Fundació Cors Oberts 

 

 

Maria Magdalena Tortella Cifre 
és llicenciada en periodisme 
per la Universitat de Vic. Des de la seva joventut s’ha involucrat en 
projectes solidaris del seu municipi natal, Pollença. 

Quan acaba la carrera de periodisme, decidí viatjar a Rwanda per 
escriure sobre el terreny tot el conjunt de reportatges, entrevistes i 
cròniques que conformen el primer número de la Revista Solidària, 
íntegrament dedicat a aquest país. No es conformà en escriure d’oïdes sinó 
que es desplaçà fins a terres africanes. Un cop a Mallorca, cerca la 
col�laboració necessària per poder completar el projecte, fent-se càrrec de 
la coordinació de la revista. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
INSULAR AL PROJECTE O SERVEI 

DESENVOLUPAT PER UNA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
 
El jurat decidí premiar 
 

L’Equip de Medi Obert  
de la Direcció General de Menors i Família 

 

Candidatura presentada per la  

Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel 

 

L’Equip de Medi 
Obert es constitueix 
l’any 2000 amb 
l’entrada en vigor de 
la Llei orgànica 
5/2000, de 12 de 
gener, reguladora de 
la responsabilitat 
penal dels menors. 

L’objecte de la 
Llei és exigir la 
responsabilitat penal 
de les persones 
majors de 14 anys i 
menors de 18, per la 

comissió de fets tipificats com a delictes o faltes en el codi penal o lleis 
penals especials. 

Els beneficiaris de l’Equip de Medi Obert, són tots aquells menors que 
han estat subjectes a mesures judicials imposades pels jutjats de menors 
de Balears. La seva intervenció s’ajusta en l’execució de aquestes mesures. 

Les mesures que són imposades pels jutges de menors o privatives de 
llibertat són: 
 

• Tractament Ambulatori: consisteix en una intervenció psicològica, 
psiquiàtrica o multidisciplinària depenent del diagnòstic del menor i les 
seves característiques  socials o familiars. Aquesta mesura podrà 
aplicar-se tota sola o com a complement d’una altra. 

 
• Assistència a un centre de dia: les persones sotmeses a aquesta 
mesura residiran en el seu domicili habitual i acudiran a un centre a fer 
activitats de suport, educatives, formatives, laborals o d’oci. 
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• Permanència de cap de setmana: les persones romandran en el seu 
domicili o en un centre fins a un màxim de 36 hores entre la tarda o nit 
del divendres i la nit del diumenge, a excepció, si s’escau, del temps 
que hagin de dedicar a les tasques socioeducatives assignades pel 
jutge que han de portar-se a terme fora del lloc de permanència.  

 
• Llibertat vigilada: s’ha de fer un seguiment de l’activitat de la persona 
sotmesa a aquesta mesura i de la seva assistència a l’escola, al centre 
de formació professional o al lloc de treball, segons casos, procurant 
ajudar-la a superar els factors que van determinar la infracció comesa.  

 
Els professionals de l’Equip treballen amb disponibilitat horària de 8 a 20 
hores. Així, van de barri en barri, de poble en poble cercant els recursos 
comunitaris (públics i privats) més adients per afavorir la integració i 
rescatar els joves del risc d’exclusió o vulnerabilitat social. Els EMOs, com 
els coneixen els joves, possibiliten que el càstig es converteixi en una 
oportunitat: de recerca de feina, de solució dels seus problemes socials i 
afectius, de retorn al món de l’educació i de superació del fracàs anunciat. 

Els professionals ajusten la seva actuació amb els menors als principis 
següents: 
 
· El superior interès del menor d’edat sobre qualsevol altre interès 
concorrent. 

· La intervenció educativa adreçada al lliure desenvolupament de la 
personalitat del menor.  

· El respecte pels drets que els corresponen a cada moment i donant 
l’assistència necessària per poder exercir-los. 

· L’aplicació de programes fonamentalment educatius, que fomentin el 
sentit de la responsabilitat i el respecte pels drets i llibertats dels altres 

· L’adequació de les actuacions a l’edat, la personalitat i les circumstàncies 
personals i socials dels menors. 

 
Durant l’any 2008, ha executat les mesures següents: 
 

 dones homes total 
Llibertat Vigilada 76 500 576 
Prestació de Serveis en benefici de la comunitat 87 461 548 
Tasques socioeducatives 19 54 73 
Tractament Terapèutic T 12 48 60 
Mediacions Extrajudicials 20 80 100 
TOTAL 214 1143 1357 
 
La metodologia d’intervenció es troba adaptada a les necessitats educatives 
i socials del jove: 
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• Inicien la intervenció contactant amb el jove. Sempre hi ha una sentència 
judicial que obliga a complir. 

• D’aquestes entrevistes en neix el programa individualitat d’execució, es 
marquen objectius a assolir i els recursos a emprar en la integració del 
jove. 

• En el procés es promou la col�laboració i la participació de la família del 
menor. 

• S’elaboren informes periòdics de seguiment de la intervenció i es remet al 
jutge de menors i el ministeri fiscal el grau d’assoliment d’aquests, les 
seves incidències i l’evolució personal del jove. 

• S’acompanya el jove en tot el procés i durant el temps de mesura judicial 
imposat. 

• Es coordinen amb les institucions, entitats i professionals de la comunitat 
del menor. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
INSULAR AL PROJECTE O SERVEI DESENVOLUPAT 

PER UNA ENTITAT PRIVADA DE CARÀCTER NO LUCRATIU 
 
El jurat atorgà el premi a la 
 

Fundació Deixalles 
 

Candidatura presentada per 
 l’Ajuntament de Felanitx 

 

 

La Fundació Deixalles és una entitat 
sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la Delegació 
d’Acció Social de Càritas Diocesana i de la Petita i Mitjana empresa de 
Mallorca (PIMEM). 

Els objectius de la Fundació són la inserció social i laboral de persones 
desfavorides socialment. L’objectiu del centre és que totes les persones que 
desenvolupen un procés a la Fundació han de ser integrades en un procés 
laboral normalitzat. Per aconseguir aquest objectiu es desenvolupa un 
treball individualitzat que consisteix a treballar els comportaments laborals, 
la disciplina, la puntualitat, la companyonia, l’autoaprenentatge, la capacitat 
d’iniciativa, ... 

Per al desenvolupament d’aquesta tasca terapèutica, la Fundació 
Deixalles, des del seu naixement, ha desenvolupat una activitat ecològica 
en el camp dels residus. Aquesta activitat està basada en la possibilitat de 
recuperar i aprofitar els materials i objectes que la nostra societat 
consumista rebutja. 

La Fundació, amb el temps, ha anat adquirint més paper dins la realitat 
mallorquina quant a l’aspecte dels residus, a més de sensibilitzar la nostra 
societat sobre el tema dels residus i els temes socials per possibilitar el 
camí cap un desenvolupament sostenible de la societat illenca. 

La Fundació Deixalles compta amb 6 delegacions a l’ Illa de Mallorca: 
Sóller, Felanitx, Llevant (Capdepera), Palma, Calvià i Inca. Totes aquestes 
delegacions constitueixen una xarxa d’activitats i persones al voltant de la 
constitució de principis de sostenibilitat social i ecològica, i de pràctiques 
comercials justes. 

Durant el 2008, la Fundació Deixalles ha obtingut els certificats en Gestió 
de Qualitat ISO: 9001:2000 en l’aplicació del Programa d’Inserció 
Sociolaboral, en concret a totes les activitats del servei del gabinet 
d’orientació laboral i a les activitats de suport dels processos de captació 
sociolaboral adreçades a persones amb risc d’exclusió de Mallorca (formació 
en gestió de residus: taller de recollida selectiva, taller de deixalleria i 
condicionament, taller de fusteria, taller de recuperació de metalls, taller de 
jardineria ecològica i serveis de jardineria, taller de roba, taller de 
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restauració de mobles, taller d’electrodomèstics i taller de donació), de les 
delegacions de Palma, Sóller, Felanitx, i Capdepera. 

Els usuaris participen activament mitjançant els itineraris individualitzats 
que realitzen en els tallers de recollida i reciclatge i reutilització de residus 
que desenvolupa la Fundació. Les persones reben el suport, la formació i 
l’atenció psicosocial necessàries, de part de l’equip multiprofessional, així 
com una beca econòmica durant el temps que dura el procés a la Fundació. 

La Fundació Deixalles basa la seva activitat en els principis de l’economia 
solidària, una economia al servei de les persones i no a l’ inrevés, la qual es 
regeix pels següents principis:  
 
Igualtat. Satisfer de manera equilibrada els interessos de tots els 
protagonistes (treballadors, empresaris, socis, clients, proveïdors de la 
comunitat local, ...) interessats per les activitats de l’empresa o de 
l’organització. 
 
Llocs de feina. L’objectiu és crear nous llocs de feina estables i afavorir 
l’accés a persones desfavorides o poc qualificades. Assegurar a cada 
membre del personal condicions de treball i una remuneració digna i 
estimular-ne el desenvolupament personal i la presa de responsabilitats. 
 
Medi ambient. Afavorir accions, productes i mètodes de producció no 
perjudicials per al medi ambient ni a curt ni a llarg termini. 
 
Cooperació.  Afavorir la cooperació en lloc de la competència dins i fora de 
l’organització. 
 
Sense caràcter lucratiu. Les iniciatives solidàries no tindran per finalitat 
l’obtenció de beneficis, sinó la promoció humana i social, la qual cosa no és 
un obstacle perquè sigui imprescindible equilibrar el compte d’ingressos i 
despeses i, fins i tot, si és possible, obtenir beneficis, que s’ invertiran en la 
societat. 
 
Compromís amb l’entorn. Les iniciatives solidàries estaran plenament 
incardinades en l’entorn social en què es desenvolupen, la qual exigeix la 
cooperació amb altres organitzacions que afronten diversos problemes del 
territori i la implicació en xarxes, com a únic camí perquè experiències 
solidàries concretes puguin generar un model socioeconòmic alternatiu. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
INSULAR A LA TRAJECTÒRIA PERSONAL I/O PROFESSIONAL 

 
El jurat atorgà el guardó a 
 

Carmel Bonnín Cortès 
 

 
Candidatura presentada per: 

Caritas Diocesana de Mallorca i per 
l’associació Drets Humans de 

Mallorca 
 
 
Carmel Bonnín ha estat una 
persona implicada i motivada per 
fomentar la justícia i la solidaritat,  
especialment des dels seus primers 
contactes amb els països empobrits 
on descobrí la injustícia cap als més 
pobres i oprimits. De llavors ençà, i totalment vinculat a Mallorca, ha estat 
promotor de molts i diferents projectes que han volgut sensibilitzar el 
reconeixement  dels drets humans i treballar per la justícia, implicant-se en 
accions que han tingut molta incidència en la nostra societat: campanyes 
com “Mallorca Solidària, cap 0’7%”, educació contra el racisme i a favor de 
la tolerància, campanyes sobre el deute extern, promovent accions i 
campanyes a favor de la immigració, la infància, el comerç just, etc.  

Del 1968 al 1970 treballa al Perú, on descobreix la injusta estructuració 
del món entre països rics i pobres, de cada cop més empobrits: hi ha pobles 
pobres, perquè n’hi ha de rics que els xuclen i no els deixen prosperar. 

Quan torna a Mallorca es dedica a l’acolliment dels nouvinguts fins que 
troben feina, a l’acolliment i assessorament als acomiadats i a reunions de 
sensibilització amb treballadors d’hoteleria. 

L’octubre de 1972, a petició dels representants de l’incipient moviment 
obrer a Mallorca, constituït per treballadores i treballadors d’hoteleria, 
s’encarrega de posar en marxa la primera assessoria laboral per a 
treballadors de les Illes, on hi treballa fins al 1982. 

Combina el treball a l’assessoria amb els estudis de Dret a la UIB, 
llicenciant-se el 1979. Des de llavors figura d’alta al Col�legi d’Advocats de 
les Illes. 

L’any 1974, el bisbe Teodor Úbeda autoritza la proposta de Carmel 
Bonnín i Bartomeu Bennàssar de crear Justícia i Pau a Mallorca. Té cura de 
l’organització i posada en marxa de l’entitat, de la qual fou el primer 
president fins al juny de 1982. Més tard, la torna a presidir entre el gener 
de 1991 i el mateix mes de 1995. Finalment, retorna a la presidència de 
Justícia i Pau el març de 1999 fins avui. 
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D’entre les tasques més importants que Justícia i Pau ha fet sota la 
presidència de Carmel Bonnín cal destacar:  

 

• Disseny i promoció de la campanya “Mallorca Solidària. Cap al 0,7%”. 
• Creació del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. 
• Promoció de la primera campanya del 0,7% que es féu a Mallorca, l’any 
1982. 

• Organització de les primeres jornades sobre Immigració, Racisme i 
Xenofòbia. 

• Disseny i promoció de la Campanya “Iguals en la diferència”, contra el 
Racisme a les escoles de Mallorca. 

• Llançar la campanya per a l’Objecció Fiscal des de l’any 1989 per oposar-
se a destinar l’import del contribuent a l’armament. 

• Donar aval i suport a la implantació a Mallorca de S’Altra Senalla. 
• Atendre, estudiar i reflexionar constantment sobre els immigrants i la 
immigració a l’Illa. 

• Col�laboració amb la Fundació la Caixa, organitzant cicles de caire social i 
de valors. 

• Col�laborador habitual dels mitjans de comunicació local amb articles 
sobre pau, drets humans, immigració, etc... 

• Dissenyar, organitzar i dur endavant cada parell d’anys una campanya 
sobre el Deute Extern que esclafa els països empobrits del Sud. 

• Oferir i trametre el butlletí electrònic que elabora Justícia i Pau. 
• Dissenyar, organitzar, promoure i realitzar, juntament amb Drets Humans 
de Mallorca i amb la col�laboració d’Amnistia Internacional, la campanya 
“Un mes dedicat als Drets Humans”, del 10 de novembre al 10 de 
desembre 2008, amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal. 

• Durant el darrer any, treball de tutoria i assessorament a  Sant Llorenç 
des Cardassar on ha impartit un curs als funcionaris de l’ajuntament, la 
policia local, el personal sanitari i el docent, per millorar la seva 
comprensió del fenomen migratori i la seva respectiva actitud davant els 
immigrants del municipi. 

 
Des de 2003 fins a 2007, ha estat membre llec del Comitè Ètic 
d’Investigació Clínica de les Illes Balears (CEIC), nomenat per la Conselleria 
de Salut del Govern de les Illes, sense ànim de lucre, com a defensor dels 
drets dels pacients que han de participar en projectes de recerca mèdica. 

Li han concedit, juntament amb Mª Angustias Spínola i Pere Albertí, de 
l’entitat, i amb el catedràtic de la UIB Pere Salvà, el Premi d’Investigació Sa 
Nostra 2001, per la realització de  l’estudi Una aproximació a la immigració 
estrangera a les Illes.  
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT 
EN L’ÀMBIT INSULAR AL PROJECTE O TREBALL DE DIFUSIÓ 

INFORMATIVA O DE SENSIBILITZACIÓ, 
EN FORMAT AUDIOVISUAL, ELECTRÒNIC O IMPRÈS 

 
El jurat atorgà el guardó al programa d’IB3 Ràdio 

 
El Crepuscle Encén Estels 

 
 

Candidatura presentada per: 
l’Associació Llevant en Marxa, 

la Fundació Concòrdia,  
S’altra Senalla -Associació de 

Tendes Solidàries,  
ASPAS -Associació de Pares de 
Persones amb Discapacitat 

Auditiva,  
Infants del Món,  

Les Germanes Oblates del 
Santíssim Redemptor,  

la Fundació Home Lliure- 
Projecte Home Balears i 

l’Associació Adela. 

 

El Crepuscle Encén Estels és un programa diari d’IB3 ràdio (de 20 a 21h), 
que des de la seva creació, el mes de setembre de 2007, ha intentat 
acostar al públic la problemàtica social a més de presentar i donar a 
conèixer les diferents associacions i institucions que a Mallorca es dediquen 
a tasques de tipus social. 

Té un apartat setmanal dedicat a donar a conèixer les diferents 
institucions (associacions, ONG,s...) que des de l’illa de Mallorca realitzen 
tasques socials. Té una secció titulada Forat Negre, en la qual hi passen 
representants d’aquestes associacions i expliquen el que fan i quins són els 
seus objectius. 

També a la secció l’Hora dels Selenites es fan entrevistes a diferents 
persones relacionades amb el món social. 

La tertúlia titulada Orbitant es dedica, un cop al mes, més o manco, a 
temes de caire social. 

Pel que fa la secció titulada Vida Intel�ligent, que de forma general es 
dedica a temes educatius, en un alt percentatge dedica especial atenció a 
les problemàtiques socials relacionades amb l’escola, la família i l’entorn. 

El programa porta un any i mig en antena. Es tracta d’un programa diari, 
que podem incloure dins l’apartat Magazine. 
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L’equip del programa està format per persones provinents del món de 
l’educació (professors i pedagogs), de l’economia, de la ciència (matemàtics 
i biòlegs), de la sanitat (metges), del món social (psicòlegs i administratius 
d’institucions socials). A més, el programa compta amb un equip de 
col�laboradors no habituals que ajuden a preparar temes concrets. 

Es pot dir que és el primer programa radiofònic generalista que té 
seccions específiques dedicades a temes socials a més d’incloure la temàtica 
social a altres seccions, i que la seva dedicació a aquestes temes i a 
difondre la problemàtica del sector és constant. 

El programa ajuda a conèixer les institucions, associacions i altres 
organismes que es dediquen a la tasca social. Per tant, algunes persones 
que podien necessitar algun tipus d’ajuda i no sabien on adreçar-se, a 
través del programa d’IB3 ràdio ho han pogut fer. 

Durant cada emissió, es manté línia telefònica oberta amb els oients i si 
d’algun tema concret algun implicat vol fer un comentari pot fer-ho en 
directe. També disposa de correu electrònic. 

El Crepuscle Encén Estels s’esforça a presentar temes que poden 
interessar els oients en general i els afectats per alguna problemàtica en 
especial. Si algun oient s’ha adreçat al programa per tal de demanar ajuda 
o aclariment en qualsevol tema social, el programa ha intentat oferir-la o 
aclarir els dubtes. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL AL PROJECTE O SERVEI DESENVOLUPAT  
PER UNA ENTITAT PRIVADA DE CARÀCTER NO LUCRATIU 

 
El jurat decidí premiar el 

 
Pensionat per a Nines al Tilloli (Índia) de l’Associació Amics de  Tilloli 

 
 

Candidatura presentada per l’Ajuntament de Capdepera 
 

 

L’associació Amics de Tilloli 
és una organització no-
governamental  fortament 
arrelada al municipi de 
Capdepera. 

L’objectiu fonamental de 
l’associació és la integració 
de les dones, mitjançant 
l’alfabetització primer i 
després amb l’ ensenyament 
reglat i fins i tot de grau 
superior. 

L’any 2002 varen 
inaugurar un internat, finançat íntegrament per l’associació, on 
provisionalment van impartir classes fins a la construcció de l’Escola “La 
Llum del Coneixement” l’any 2007. 

 
Els principis que els van motivar profundament són els següents: 

• L’educació és el repte més important del futur. 
• L'educació de la dona, particularment marginada i en constant risc de 
marginació, és encara més important. 

• L'educació és l’única arma que permetrà les dones decidir lliurement el seu 
futur. 

  
L’associació es va crear l’any 2000, però des del 1996 ja feien feina en 
temes de desenvolupament i educació, principalment per a la dona, a Tilloli 
(Índia). Van començar col�laborant amb l’escola de nines d’allà, en un 
primer curs de primària, amb 50 nines. Més tard es va ampliar amb més 
cursos de primària i de secundària. L’any 1999 ja funcionaven amb 3 cursos 
i 150 alumnes. 

Any rere any han anat millorant el projecte. 
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Actualment hi ha 19 alumnes graduades en la primera promoció, que 
han fet dos cursos previs d’accés a la universitat, i ja en tenen la matricula 
feta. 

La majoria de les alumnes que han aprovat els 10 cursos de l’escola 
continuen fent estudis universitaris, o de formació professional, i les poques 
que no aproven cerquen alternatives en cursos disponibles. 

El curs 2008-2009 compta amb 510 alumnes en règim d’internat i 88 
externes. En total, 598 alumnes. Aquest darrer any han quedat 100 
sol�licituds sense plaça escolar, cosa que també es preveu per al proper 
curs. 

L’Ajuntament de Capdepera col�labora amb l’Associació d’Amics de Tilloli 
des dels seus inicis, fins i tot abans que dita associació es constituís com a 
tal. Durant tots els anys de col�laboració, el Consistori ha patrocinat el 
concert anual que se celebra a la Torre de Canyamel a benefici de 
l’Associació i, a més, des de fa anys col�labora amb 10 beques anuals, 
ampliades últimament a 15. 

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació també col�labora amb 
l’associació, mitjançant ajudes per a projectes de cooperació. 

L’associació ha finançat la construcció de l’Internat, i des de la data de la 
seva constitució s’ha fet càrrec de totes les despeses de construcció i 
manteniment de l’Escola-Internat. 

També ha ampliat i continua ampliant els serveis educatius, a més de 
Tilloli, a altres pobles de l’Índia. 
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PREMI DEL CONSELL DE MALLORCA A LA SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT 
INTERNACIONAL A LA TRAJECTÒRIA PERSONAL I/O PROFESSIONAL 
 
El jurat atorgà el guardó a 
 

Apol�lònia Ballester Vidal 
 

Candidatura presentada per  
l’Ajuntament d’Alcúdia 

 

 

Apol�lònia Ballester Vidal va néixer a Campos el 
16 de març de 1936. Ha dedicat tota la vida a la 
docència, a l’escola pública d’Alcúdia (avui Col�legi 
Porta des Moll) on inicià els programes 
d’integració d’alumnes amb necessitats 
educatives. 

En jubilar-se es començà a plantejar de quina 
manera podia col�laborar en projectes solidaris i l’any 2000 inicià el seu 
voluntariat al Nepal, impartint classes a la primera escola de mestres de 
Katmandú. 

L’any 2002 Apol�lònia fa el seu primer viatge a Perú, concretament a la 
regió de Piura, una zona desèrtica del nord del país on comença a treballar 
de cooperant a una llar d’ancians que acull persones abandonades per les 
famílies, pobres, malaltes i indigents provinents dels carrers. 

El mateix any fa un segon viatge a Perú i a la mateixa llar d’ancians posa 
en marxa la construcció d’un galliner i un forn.  

A partir d’aquests primers viatges a Perú, Apol�lònia Ballester hi ha 
tornat cada any fent estades d’entre tres i quatre mesos. Durant aquests 
viatges es dedica a impartir classes a “Manitos Creciendo” (projecte que 
dóna formació integral a joves d’entre 14 i 18 anys; actualment té 200 
alumnes) i a donar reforç escolar en una ludoteca creada a La Molina. 

Així mateix, ha participat en la creació de l’associació Alcúdia Solidària 
de la que és presidenta. 

A més, l’any 2007 crea l’associació “Aula del Mar” per dur a terme 
activitats lúdiques, divulgatives i de formació als habitants de la zona de 
Sechura (Paita-Perú). 

Com a  presidenta d’Alcúdia Solidària, ha estat dinamitzadora d’un seguit 
d’activitats: 
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• Foguerons a la plaça per recaptar fons per a l’associació. 
• Xerrades per explicar les activitats de “Manitos creciendo”. 
• Campanyes de sensibilització a les escoles d’Alcúdia. 
• Venda de llibres organitzada per la biblioteca Can Torró, per donar suport 
als berenars escolars per a comunitats desarrelades de Guatemala. 

• Participació anual a la Fira d’Alcúdia per recaptar doblers i donar a 
conèixer els projectes desenvolupats per l’associació. 

• Sopars solidaris. 
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El jurat decidí  declarar desert el premi al projecte o treball de difusió 
informativa o de sensibilització, en format audiovisual, electrònic o imprès, 
en l’àmbit internacional. 

En acabar el lliurament dels guardons a la Solidaritat del Consell de 
Mallorca es va retre un petit homenatge a un home que ha marcat un abans 
i un després en el món de la cooperació i la solidaritat, el senyor Vicente 
Ferrer. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


