Josep Amengual Batle
(Biniali, 1938)
Historiador i teòleg. Superior general de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors des de
1987, ordenat prevere el 1964. Va ser blauet de Lluc. Acabà els estudis de teologia a la
Universitat Gregoriana de Roma, on es doctorà amb la tesi La atracción del Padre y la fe en
Cristo (1970). En aquesta mateixa Universitat, es llicencià en història de l’Església el 1968.
Llegí la tesi doctoral d’història, el 1985, a la Universitat de les Illes Balears sobre Orígens del
cristianisme balear i el seu desenvolupament fins a l’època musulmana, primer estudi
exhaustiu d’aquesta matèria, que fou publicada a l’Editorial Moll.
L’any 1984, rebé el Premi Josep Sanabre per l’obra Llengua i catecisme de Mallorca, entre la
pastoral i la política. Acaba de sortir la segona edició de la Història del Catecisme de Mallorca i
recentment ha publicat una història de l’Església en temps del barroc.
Ha publicat nombrosos articles referents a la seva especialitat i a la congregació a la qual
pertany. Especialista en història antiga de l’Església, ha publicat l’edició crítica Consenci.
Correspondència amb sant Agustí, que conté el text de la Circular del bisbe Server de Menorca,
important document del segle V.
Ha estat professor de la Universitat de Deusto (1970-1977) i del Centre d’Estudis Teològics de
Mallorca (des del 1970), bibliotecari de la Societat Arqueològica Lul•liana i acadèmic
corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Real Acadèmia de la Història.

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any
1993 arran d’una campanya anomenada “Mallorca Solidària, cap al 0,7 %”, organitzada el 1992
per l’associació Justícia i Pau de Mallorca amb la col•laboració d’algunes ONG, a fi d’implicar
les administracions públiques de Mallorca en la solidaritat amb els països més pobres
mitjançant la creació d’un fons de cooperació.
El 19 d’octubre de 1993 es constituí a Palma el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació amb
l’objectiu de coordinar i canalitzar les seves aportacions anuals a la cooperació per al
desenvolupament i de gestionar-les de manera eficaç a través de projectes de cooperació per
contribuir al desenvolupament integral i autosostenible de les persones i comunitats del sud a
les quals s’adrecen aquestes propostes.
El Fons Mallorquí està format per 59 socis, 53 dels quals són els ajuntaments de l’illa, i els 6
socis restants són el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i les mancomunitats des
Raiguer i del Pla de Mallorca, a més de la Universitat de les Illes Balears i l’associació Justícia i
Pau.

Fons Menorquí de Cooperació
Associació sense ànim de lucre creada l’any 1993 que treballa en matèria de cooperació al
desenvolupament. Reuneix els vuit ajuntaments de l’illa, el Consell Insular de Menorca, el
Govern de les Illes Balears i catorze ONG locals. Totes aquestes entitats treballen
conjuntament amb la finalitat essencial de contribuir a la promoció de la justícia social i
econòmica dels països més pobres.
El Fons Menorquí va ser declarat entitat d’utilitat pública pel Consell de Ministres el mes de
novembre de 2005, en reconeixement a la feina desenvolupada i per la transparència en la
seva gestió.
L’associació coordina i canalitza les aportacions anuals de les administracions locals per a la
cooperació al desenvolupament i els gestiona a través de projectes de cooperació o
sensibilització de manera eficaç per contribuir al creixement integral i autosostenible de les
persones i comunitats del sud.
Des dels seus inicis el Fons Menorquí ha donat suport a 378 projectes. Actualment, en té un
total de 94 en marxa.
El Fons Menorquí de Cooperació és l’únic fons de l’Estat espanyol, juntament amb el Fons
Pitiús, en què les ONG formen part de l’entitat com a membres de ple dret.

Fons Pitiús de Cooperació
El Fons Pitiús de Cooperació és una associació sense ànim de lucre que treballa en matèria de
cooperació per al desenvolupament. Va ser creat l’octubre de 1999 amb la voluntat d’actuar
com a coordinador dels esforços per impulsar la participació local en el disseny d’un model de
cooperació que contribueixi de manera efectiva al desenvolupament dels països del sud. Està
integrat per dos tipus de socis: institucions públiques locals i ONG d’Eivissa i Formentera.
El Fons Pitiús va ser declarat entitat d’utilitat pública pel Consell de Ministres el mes d’abril de
2004, en reconeixement a la feina desenvolupada i per la transparència en la seva gestió.
El Fons Pitiús de Cooperació, impulsat al seu moment pel Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, té com a socis els cinc ajuntaments d’Eivissa, el Consell Insular d’Eivissa, el Consell
de Formentera, el Govern de les Illes Balears i onze ONG que treballen en cooperació des de
les Pitiüses.

Maria Rosa Bueno Castellanos ( a títol pòstum)
(Villapalacios, Albacete, 1947- Palma 2009)
Maria Rosa Bueno Castellanos va arribar a Mallorca amb la seva família quan era una nina,
després d’haver viscut a Catalunya i a Ciutadella de Menorca.

Filla de família immigrant amb unes condicions econòmiques difícils, va començar a fer feina
de molt jove, per la qual cosa la seva formació acadèmica es redueix al certificat d’estudis i a
l’aprenentatge autodidacte.
Mallorquina d’adopció i de cor, la seva vida va estar lligada a la defensa de la cultura, les
tradicions i el patrimoni d’aquesta terra. Així mateix, va assumir un compromís amb la defensa
de les llibertats democràtiques en el si d’organitzacions juvenils i més tard en el Moviment
Ciutadà.
Com a dinamitzadora veïnal, va treballar durant dècades donant suport a les associacions
veïnals de Palma i reivindicant les millores a les barriades. Aquesta feina la dugué a fundar i
presidir la Coordinadora d’Entitats Veïnals, convertida en la Federació d’Associacions de Veïns
en l’etapa democràtica. Ha estat una impulsora infatigable de processos culturals, recuperació
de festes, campanyes solidàries amb Àfrica i Sud-amèrica, alfabetització d’adults, campanyes
en defensa del territori, etc.
Ha estat durant 22 anys la veu i la cara de la Federació d’Associacions de Veïns de Palma en
debats, programes de ràdio i televisió i amb les institucions.
Després de deixar la responsabilitat de la presidència de la Federació, va mantenir la seva feina
en el si de la Junta Directiva com a vocal.
El Govern de les Illes Balears, l’any 2008, li va concedir un premi Ramon Llull en reconeixement
a dècades de treball a favor de les associacions veïnals de la ciutat de Palma.

Elisabeth Mohn
A Espanya, Elisabeth Mohn presideix, des del 17 d’octubre de 2005, la Fundació Bertelsmann,
institució que organitza nombrosos projectes orientats al canvi social, com el congrés anual
“Diàleg i Acció”, i que està compromesa amb la immigració, la integració i la nova cultura
empresarial. Elisabeth Mohn i el seu espòs, Reinhard Mohn, mort l’any 2009, varen ser els
impulsors de la Biblioteca Can Torró d’Alcúdia a través de la Bertelsmann Stiftung, institució
matriu de la Fundació Bertelsmann.
A Alemanya, Elisabeth Mohn representa la cinquena generació de les famílies BertelsmannMohn, propietàries del grup de mitjans internacionals Bertelsmann AG. És membre del Consell
d’Administració i representa, en particular, la tradició d’ambdues famílies. L’any 1999 va entrar
a formar part de la Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft, que exerceix el dret a vot en la Junta
General d’Accionistes de la Bertelsmann AG, i a l’estiu de 2002 en va assumir la presidència.
Elisabeth Mohn també és vicepresidenta de la Junta Directiva i del Patronat de la Fundació
Bertelsmann (Bertelsmann Stiftung) i dirigeix el concurs internacional de cant “Neue
Stimmen”, que ella mateixa va posar en marxa. Entre les seves principals tasques a la Fundació

destaca el seu compromís amb el premi anual Carl Bertelsmann i la seva dedicació als temes
relacionats amb el diàleg cultural internacional i la conciliació entre família i treball, com
també a les iniciatives en matèria de direcció i cultura empresarial.
Elisabeth Mohn participa, entre d’altres, en el Fons d’Ajuda Bertelsmann (Bertelsmann
Hilfsfonds), en el servei d’informació mèdica, en actes benèfics i actes informatius per a
pensionistes, secretàries, i també per a parelles de treballadors amb càrrecs directius. A la
Fundació Alemanya d’Ajuda contra l’Apoplexia, de la qual és fundadora, es dedica a tasques
d’informació, investigació i prevenció, i també a la construcció d’una xarxa nacional i
internacional.
Amb la Fundació Elisabeth Mohn per a la Cultura i la Música (Liz Mohn Kultur und
Musikstiftung), la fundadora reafirma el seu dilatat compromís cultural. A través d’aquesta
Fundació, creada el novembre de 2005, posa de manifest la importància de la cultura i la
música per a les persones i la societat.

Pere Serra Bauzà
(Sóller, 1928)
President i editor del Grupo Serra, en reconeixement al seu treball a favor del redreçament
cultural de les Illes Balears.
L’acord del Consell de Govern destaca també com a mèrit les seves múltiples facetes
d’empresari, editor, periodista, mecenes artístic i expert en art i també el fet de que ha estat
capaç de cohesionar la societat de les Illes Balears mitjançant la difusió del coneixement de la
seva història i de la seva actualitat pròpies. A més a més, Pere Serra ha mantengut el lideratfe
en la prensa escrita balear i, especialment , ha aconseguit que la llengua catalana sigui present
diàriament en els mitjans de comunicación. Per altra banda, ha cobert també les necessitats
d’informació de la población estrangera resident a les Illes.

