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Bartomeu Català i Barceló
(Vilafranca de Bonany, 1942)
Eclesiàstic i pedagog. Es va ordenar prevere l’any 1967. Sis anys més tard es llicencià
en filosofia per la Universitat de València, estudis que va ampliar a la Universitat de
Barcelona, on es va llicenciar en l’especialitat de pedagogia l’any 1980.
L’any 1987 es produeix un fet que marcarà la seva trajectòria personal i professional,
amb la creació del Projecte Home Balears, del qual en l’actualitat continua sent
l’ànima i el president. Aquesta associació està dedicada a la rehabilitació i a la
reinserció social de persones víctimes de drogodependència, especialment entre la
gent jove, que fa possible el seu alliberament i la seva recuperació per a la nostra
societat.
De llavors ençà, Bartomeu Català ha treballat de manera incansable amb aquelles
persones que pateixen addicció i, de manera especial i excepcional, amb les seves
famílies, a través d’un programa educatiu i terapèutic adreçat al tractament i a la
prevenció de la drogodependència.
El secret de l’èxit d’aquest programa és que gira a l’entorn de tres eixos fonamentals:
el primer, la prevenció del consum de drogues; el segon, la rehabilitació de l’addicte
i, el tercer, la inserció social del drogodependent.
Així ho avalen unes xifres del tot esperançadores que indiquen que dues dècades
després de la seva creació han aconseguit una total rehabilitació prop de dues mil
persones.
Sempre al capdavant del Projecte Home, Bartomeu Català és, des de 1999, membre
de la junta directiva de la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (World
Federal of Therapeutic Communities —WFTC—) i president de la Xarxa
Iberoamericana d’Organitzacions no governamentals sobre la drogodependència;
plataformes internacionals des d’on s’ha preocupat de defensar amb fermesa la seva
creença en les possibilitats de regeneració de la persona i de la seva reinserció social,
que sempre ha contrastat amb les postures pessimistes que veuen el
drogodependent com un ésser incurable i perdut per a la societat.
La seva labor entusiasta li ha valgut el reconeixement de la societat internacional. Ha
rebut, entre altres guardons, la Gran Creu de l’Ordre Civil de la Solidaritat (1996); la

Gran Creu Blanca atorgada pel Ministeri de l’Interior i el Premi Ramon Llull de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (1997); la Medalla de Plata del Règim
Social Penitenciari (1998); el premi Carlo Corsini de Serveis a la Comunitat (200001); la Medalla de l’Ordre d’Isabel la Catòlica i la Medalla d’Or de l’Ajuntament de
Palma (2002), i el Siurell de Plata (2005).
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Entitat financera creada el 18 de març de 1882 a Palma amb l’objectiu principal de
promoure l’estalvi i l’esperit de previsió entre les persones i els nuclis familiars amb
menys possibilitats econòmiques; d’oferir préstecs amb condicions adequades
d’interès i terminis de devolució, inexistents fins aleshores, i d’aplicar una part dels
resultats econòmics a activitats de tipus assistencial i de beneficència.
“Sa Nostra” va iniciar les seves operacions a Palma el dia 12 de febrer de 1883, amb
una plantilla de tres empleats. A partir de llavors, i de manera gradual, l’entitat
financera es va anar implantant a les quatre illes. Així, de 1887 a 1977, s’obriren,
entre altres indrets, sucursals a Alaró, Andratx, la primera agència urbana de Palma,
oficines a Maó i a Eivissa, i, finalment, s’obrí la sucursal de Formentera.
L’evolució de l’activitat financera de “Sa Nostra”, que es va posar en marxa amb un
capital de 44.600 pessetes, ha estat al llarg de la història molt significativa. L’any
1907, quan es complien 25 anys de la seva fundació, “Sa Nostra” registrava 9.000
comptes operatius, un volum de dipòsits de clients de gairebé 4 milions de pessetes i
dues oficines. Més tard, el 1932, en commemorar-se el 50è aniversari, l’entitat tenia
45.000 comptes operatius, 42 milions de pessetes en dipòsits de clients i les oficines
de Palma i d’Alaró. El 1957, data en la qual se celebrava el 75è aniversari de la seva
creació, “Sa Nostra” gestionava 95.000 comptes operatius, més 425 milions en
dipòsits de clients i 12 oficines.
Actualment, i coincidint amb el seu 125è aniversari, “Sa Nostra” té 1.400
treballadors, 600 punts d’atenció directa, 280 oficines, 373 caixers automàtics, més
de 80.000 clients que operen en xarxa i un volum de recursos gestionats de 9.000
milions d’euros.
A partir d’aquests moments, l’entitat financera balear mira cap al futur amb la
previsió d’obrir noves oficines a Madrid, València, Barcelona i Canàries. La intenció
és arribar a l’any 2010 amb 18.000 milions d’euros de recursos gestionats.

De manera paral·lela, i deu anys després d’haver emprès la seva activitat financera,
“Sa Nostra” va iniciar el desplegament de l’Obra Social i Cultural en compliment
dels objectius fundacionals de la institució. Així, a partir de 1893, i una vegada
consolidats els fonaments econòmics de l’entitat, es va donar un impuls essencial als
fons d’atenció assistencial, una tasca que va ampliar amb actuacions de caràcter
social per als sectors de la població menys afavorits. Destaca, en aquest sentit, la
construcció d’habitatges destinats a persones de condició humil.
Posteriorment, aquesta labor social es va incrementar amb actuacions dins els
àmbits cultural, artístic i educatiu. Aquestes activitats s’han anat intensificant amb
la creació de la residència per a persones majors i llars d’ancians; centres de
formació i d’educació; centres culturals i sales d’exposició; amb la promoció i la
publicació d’edicions divulgadores de la cultura de les Illes Balears, com també amb
la posada en marxa de programes de beques per a estudis. Des de 1996, convoca
ajuts per a projectes solidaris, culturals i mediambientals.
Així mateix, la Caixa de Balears “Sa Nostra” va iniciar el 1968 la publicació anual de
l’Informe econòmic i social de les Illes Balears que, en el dia d’avui, constitueix un referent
fonamental en l’anàlisi de la conjuntura econòmica i social de la nostra comunitat.
Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
Després de més de dues dècades de vigència, i havent observat la possibilitat
d’emprendre una reforma del text estatutari per aprofundir en l’autogovern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb el màxim consens polític i social, es va
crear la Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.
Aquesta Comissió tenia com a missió principal assessorar el Govern de les Illes
Balears en l’elaboració d’informes sectorials relatius a la reforma de l’Estatut. A
aquest efecte, es va integrar per persones de reconegut prestigi i trajectòria
professional contrastada en l’àmbit del dret, de la ciència política i de l’economia,
que hi formaven part en representació dels diferents grups polítics.
Així, es va constituir la que, posteriorment, seria anomenada Comissió de Savis
formada per: Sr. Rafael Gil Mendoza, notari; Sr. Francisco Tutzó Bennasar,
professional liberal; Sr. Román Piña Homs, catedràtic d’història del dret; Sr. Joan
Font Servera, advocat; Sr. Alfonso Ripoll Escandell, funcionari; Sra. Pilar Ferrer
Vanrell, catedràtica de dret civil; Sr. Bartolomé Colom Pastor, professor titular de

dret administratiu; Sr. Ignasi Ribas Garau, advocat; Sr. Félix Pons Irazazábal,
advocat, i Sr. Maximiliano Morales Gómez, professional liberal.
La tasca de la Comissió va culminar amb la presentació de les seves Conclusions, a
principis de l’any 2006; la posterior aprovació del nou text al Parlament de les Illes
Balears i, finalment, l’aprovació definitiva per part de les Corts Generals.

