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dels més necessitats, duita a terme amb abnegació, senzillesa, humilitat i constància. Per la seva inestimable ajuda a les persones més desemparades del
Tercer Món.
PERE CANALS MORRO

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS
Num. 4188
Decret 11/2007, de 23 de febrer, de concessió dels premis Ramon
Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’any 2007
El Premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes Balears va ser
creat mitjançant el Decret 5/1997, de 23 de gener, publicat en el BOCAIB núm.
15 del 4 de febrer del mateix any.
Aquesta distinció té com a finalitat honrar les persones naturals o jurídiques que hagin destacat en els serveis prestats a les Illes Balears i distingir-ne
els mèrits en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d’investigació, d’ensenyament i lingüístic. L’objectiu és de premiar la labor
individual o col·lectiva que hagin dut a terme l’any anterior en els àmbits indicats abans. L’atorgament s’ha de fer per decret, amb la deliberació prèvia del
Consell de Govern.
Per tot això, a proposta del president, i havent-ho considerat el Consell de
Govern a la sessió de dia 23 de febrer de 2007,
DECRET
‘Article únic
S’atorga el Premi Ramon Llull de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a les persones següents:

Empresari hoteler i promotor esportiu. En reconeixement a tota una vida
dedicada al sector de l’hoteleria, on ha demostrat una capacitat especial a l’hora de dur endavant treballs i projectes, motivat per un esperit inquiet i ple
d’il·lusions, que l’han convertit en testimoni directe i en impulsor del turisme
modern a Mallorca. Per la seva labor com a fundador de diverses entitats esportives, mostra indiscutible del seu interès i de la seva afició per l’esport.
LLUÍS RULLAN COLOM
Economista. En reconeixement d’un estil de gestió empresarial, tan innovador com efectiu, que està destinat a crear un precedent en el sector serveis. Per
haver plantejat una nova manera d’afrontar la direcció de grans empreses, basada a aconseguir el mateix grau de satisfacció de clients i de treballadors. Per la
seva dedicació altruista a projectes de solidaritat amb el Tercer Món.
SANTIAGO IZAGUIRRE CALVO
Executiu. En reconeixement a la seva destacada trajectòria professional en
el sector de la distribució i de la comercialització de productes de gran consum.
Des de fa més de vint anys ha ocupat càrrecs d’alta direcció a les cadenes més
capdavanteres del sector, que li han brindat l’oportunitat d’imprimir una manera
de gestió molt personal, basada en la tenacitat, la dedicació i l’eficàcia.
FERRAN PERELLÓ SANTANDREU

CATALINA JUAN SERVERA CATY JUAN DE CORRAL
Pintora, escriptora i gastrònoma. En reconeixement a tota la seva trajectòria artística; per l’elevada qualitat de la seva obra que l’ha duita a la plasmació
d’un llenguatge molt personal, que reflecteix les diferents etapes de la plàstica
de les Illes Balears. Pel seu treball com a escriptora, sobretot en l’àmbit gastronòmic, on ha adquirit rellevància per la tasca de recuperació i difusió de la
cuina balear.
DAMIÀ SEGUÍ COLOM
Empresari i promotor esportiu. En reconeixement al seu esperit de constant superació dins l’àmbit empresarial; per la seva visió de futur com a pioner
en el camp de l’oferta turística alternativa de qualitat, on ha donat a conèixer el
nom de les Illes Balears a nivell nacional i internacional. Per transmetre la seva
passió pel vòlei com a fundador i patrocinador del Club Son Amar, referent
indiscutible d’aquest esport durant molts d’anys en les millors competicions
mundials.
VICENÇ TORRES ESBARRANCH
Metge i professor de medicina. En reconeixement a la seva trajectòria professional en el camp de la nefrologia que duu a terme des de fa quinze anys a la
prestigiosa Clínica Mayo dels Estats Units. Per l’excepcional tasca que desenvolupa a les àrees d’assistència mèdica, de docència i d’investigació, que l’han
convertit en una de les figures més distingides de la comunitat científica internacional.
ROSA PLANAS FERRER
Escriptora i filòloga. En reconeixement de la seva intensa i prolífica activitat literària en el cap de la poesia, de la narrativa de ficció, dels estudis filològics i de les col·laboracions periodístiques en destacats mitjans de comunicació
social. Per la tasca de difusió de determinats fets culturals presents a la nostra
història, que ha expressat amb gran mestria i amb una brillant capacitat creativa.
BEATRIZ ANGLADA-CAMARASA HUELIN
Pintora. En reconeixement a la seva tasca de conservació i de difusió de
l’obra del seu pare, l’artista Hermenegild Anglada Camarasa, que ha estat un
figura transcendental en la història de la pintura mallorquina. Per la seva contribució a la formació del museu homònim, el fons del qual actualment tots
podem contemplar a la seu de la Fundació la Caixa, ubicada al Gran Hotel de
Palma.
CONGREGACIÓ DE GERMANES FRANCISCANES FILLES DE
LA MISERICÒRDIA
Congregació religiosa d’origen mallorquí que, al llarg de la seva història
més que centenària, ha estès la seva labor caritativa a la resta del món. En
reconeixement a una activitat de caràcter social, assistencial i educatiu al servei

Economista. En reconeixement a la seva aportació en el desenvolupament
turístic de la nostra illa, com a president del Foment de Turisme de Mallorca.
Per haver contribuït activament a la internacionalització del nom de Mallorca, a
través d’un treball incansable de promoció externa que ha consolidat la nostra
terra com a una destinació turística competitiva i de primer ordre.
MARIA ESTEVA FERRER
Gastrònoma popular. En reconeixement a tota una vida dedicada a preservar la cuina tradicional mallorquina heretada de les antigues receptes populars.
Per fer de l’hospitalitat el condiment essencial d’una manera d’entendre l’art de
cuinar com un acte d’amistat i de convivència.
ELICIO ÁMEZ MARTÍNEZ
Excap superior de la Policia Nacional de Balears. En reconeixement a una
brillant trajectòria professional que li ha permès rubricar, al llarg de la seva vida
laboral, un impecable full de serveis. Per haver afrontat la seguretat dels ciutadans de les Illes Balears amb una eficàcia inqüestionable i amb un estil personal que ha establert un precedent entre els companys de professió, entre els
seus subordinats i entre totes aquelles persones que l’han conegut.
PONÇ PONS GIMÉNEZ
Escriptor i docent. En reconeixement a una dilatada trajectòria de creació
literària en el camp de la novel·la, la poesia i la narrativa infantil i juvenil,
gèneres en els quals ha destacat per la seva capacitat de conjugar la imaginació
i la realitat en tot un univers personal. Un estil guardonat amb nombrosos premis
literaris i reconegut a nivell internacional amb la traducció de la seva obra a
diversos idiomes.
JOSÉ CASTELLÓ GUASCH
Patró navilier. En reconeixement del seu esperit emprenedor a l’hora de
treballar a la primera empresa naviliera de Formentera. Per haver estat un clar
exemple de constància, esforç i tenacitat, qualitats que li van permetre forjar una
sòlida empresa del sector naval, dedicada al transport de passatgers i de mercaderia. Per haver facilitat durant els seus inicis el trasllat de malalts entre
Formentera i Eivissa.
FRANCESC OBRADOR MORATINOS
Polític. En reconeixement a la labor realitzada com a president del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, des d’on va contribuir a establir un clima
de diàleg i acord estables entre l’administració i els diferents agents socials i
econòmics de la nostra comunitat, amb la responsabilitat i el caràcter conciliador propis d’un càrrec d’aquesta magnitud.
MARIA MAGDALENA CLADERA CARRIQUIRY
Empresària. En reconeixement a l’esforç i a la dedicació que ha demostrat
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a l’hora de donar continuïtat a la factoria de producció lletera familiar, fundada
pels seus avantpassats mallorquins a Montevideo. Per haver-se preocupat de
mantenir vius els costums i les tradicions de les nostres illes, així com els vincles d’unió afectius i culturals entre les Illes Balears i l’Uruguai.
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ens fa partícips d’un breu comentari ple de lucidesa i d’esperança. Per la seva
labor entusiasta en defensa de l’ètica al món de la comunicació i la seva contribució inestimable a la reflexió sobre la societat actual i nosaltres mateixos.
LUIS FERNÁNDEZ POMBO

ALEJANDRO ONSALO ORFILA
Catedràtic de matemàtiques. En reconeixement a tota una vida dedicada a
l’ensenyament d’una matèria tan complexa, en la qual ha destacat per la seva
claredat d’exposició dels conceptes i de les teories de la ciència exacta. Per
haver seguit un mètode pedagògic durant tota la seva carrera docent que li ha
valgut la distinció i l’admiració dels seus companys de professió i els seus
alumnes.
PATRICIA ROSSELLÓ-PALMER
Empresària turística. En reconeixement al seu esperit emprenedor i innovador que ha fet que, des d’uns inicis modests, desenvolupàs tota una estratègia
empresarial que li ha permès consolidar el seu projecte original en un dels principals operadors turístics actuals. Per haver impulsat una nova filosofia basada
en una estratègica i política d’empresa en la qual es considera essencial el factor humà.
JOSÉ ALFONSO BALLESTEROS FERNÁNDEZ
Doctor en medicina i president de la Reial Acadèmia de Medicina i
Cirurgia de les Balears. En reconeixement a la seva labor com a especialista en
medicina interna i aparell digestiu, i a la tasca de divulgació d’aquestes disciplines que ha desenvolupat a la nostra comunitat al llarg de la seva carrera professional. En agraïment per la brillant contribució a la ciència mèdica de les Illes
Balears i pel prestigi que ha aportat a les diverses entitats i institucions de medicina, de les quals és membre actiu.
JOSÉ FRANCISCO CONRADO DE VILLALONGA
Doctor en dret. En reconeixement a la seva dilatada labor de conservació
i de divulgació del patrimoni històric i artístic de les Illes Balears, tasca en la
qual ha demostrat una sensibilitat especial que l’ha duit a promoure, des de
diversos càrrecs d’alta responsabilitat dins l’àmbit públic i privat, projectes i
obres de restauració i millora dels edificis més emblemàtics de la nostra comunitat.
PAU VALLBONA VADELL
Executiu. En reconeixement d’una carrera professional plena d’èxits en el
si d’entitats i de grups empresarials de gran incidència en el conjunt de l’economia espanyola, on ha ocupat nombrosos i destacats càrrecs d’alta responsabilitat. Pel rigor de la seva feina i per la seva diligència a l’hora de demostrar la
seva la capacitat de gestió en el sector empresarial i de la banca.
UNIÓ D’ASSOCIACIONS I CENTRES D’ASSISTÈNCIA A
MINUSVÀLIDS DE BALEARS (UNAC)
En reconeixement als prop de vint-i-cinc anys de dedicació a l’atenció,
l’ajuda, la integració i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Per la seva labor desinteressada i altruista
a favor d’aquest col·lectiu i de les seves famílies, amb l’intent d’aconseguir que
l’oblit d’aquestes persones no sigui una constant en el si de la societat actual.
JOSÉ TORRENS VALLÉS

Fundador i impulsor del Centro Gallego de Mallorca. En reconeixement a
la seva incansable activitat per apropar els costums i les tradicions del poble
gallec i del poble mallorquí. Per haver fet compatible la total integració dels
gallecs en el si de la societat balear amb el manteniment de les seves arrels,
demostrant que és possible estimar dues terres per igual.
RICKY LASH LAZAAR
Periodista. En reconeixement a la seva trajectòria professional en el món
dels mitjans de comunicació social, des de fa més de quaranta anys, en la qual
destaca el seu treball com a columnista. Una tasca que actualment continua
exercint al Majorca Daily Bulletin. En agraïment a la difusió que des dels seus
articles ha fet de la nostra terra, donant a conèixer el caràcter illenc i la seva hospitalitat.
CAN MOLINES
En reconeixement de tota una tradició artesana pastissera que, a dia d’avui, aquest forn de Valldemossa continua mantenint, gràcies al saber i a la destresa professional a l’hora d’elaborar uns productes de primera qualitat que
s’han convertit en referent indiscutible en l’art de la rebosteria. Unes excel·lències transmeses a la seva família per Bernat Cañelles Estrades, autèntic impulsor d’aquest establiment valldemossí conegut a nivell internacional per les
populars coques de patata.
LLEONARD MUNTANER MARIANO
Dr, en Història i editor. En reconeixement a la labor d’estudi i difusió de
la història de les Illes Balears, a través dels seus treballs d’investigació i de les
seves publicacions. En agraïment per l’afany de donar a conèixer al poble balear
una sèrie de fets de la nostra història que, si no hagués estat per la seva iniciativa editorial, probablement no haurien estat difosos.
ANTONI MARÍ CALBET
Metge i polític. En reconeixement a una dilatada trajectòria política com
a president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, en un període en què es
construí i es consolidà la nostra comunitat autònoma. Un fet que el fa figurar a
la història de les Illes Balears com un dels personatges clau del procés de modernització de les institucions polítiques de la nostra terra.
ANTONI MUT CALAFELL
Arxiver. En reconeixement a tota una vida professional dedicada al món
dels arxius, en especial al seu treball com a director de l’Arxiu del Regne de
Mallorca, responsabilitat que va exercir durant un període de devuit anys. Per la
seva més que destacada aportació a l’hora de catalogar, d’ordenar i de conservar un important corpus documental per a la història del poble balear i dels seus
investigadors.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Restaurador. En reconeixement a tota una vida dedicada a la cultura gastronòmica; pel prestigi assolit com a restaurador des del Celler Ca n’Amer
d’Inca, establiment que s’ha convertit en un referent indiscutible per als amants
de l’art culinari. Per haver contribuït a preservar la tradició heretada de l’antiga
cuina mallorquina conjugant-la amb les noves tendències i amb resultats excepcionals.
Palma, 23 de febrer de 2007
SEBASTIÁN CRESPÍ ROTGER
Llicenciat en ciències biològiques i doctor en farmàcia. En reconeixement
a l’aportació científica realitzada a través dels estudis sobre la de la legionel·losi,
en especial els que fan referència a l’epidemiologia d’aquesta patologia i la seva
prevenció en el món turístic. Una contribució que s’ha vist ampliada amb els
seus projectes d’investigació en el camp de la salut i la higiene en els establiments turístics, que han ajudat a millorar la qualitat final del producte en aquest
sector.
JOAN BAUZÀ BAUZÀ
Prevere. En reconeixement a la seva tasca com a comunicador radiofònic
des de l’espai Bon Dia, que s’emet tots els matins a la Cadena Cope Balears, on

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

—o—

