Marilén Pol Colom (a títol pòstum)
Empresària (Palma, 1966-2013)
Per la seva brillant trajectòria professional i, alhora, pel destacat paper
integrador que ha tingut en l’àmbit de la representació patronal del sector
hoteler tant a Palma com a Mallorca.
Marilén Pol era diplomada en turisme i va obtenir el títol del programa de
desenvolupament directiu (PDD) de l’IESE. Era mare de quatre fills i estava
casada amb Aurelio Vázquez.
La trajectòria professional de Marilén Pol va transcórrer en l’àmbit turístic
com a copropietària i gerent de l’Hotel Isla de Mallorca de Palma; al subsector
de la restauració va dirigir el Grup Wasabi. Va ser la primera dona que va
ocupar la presidència de la Federació Hotelera de Mallorca (2010-2013), on va
liderar un projecte integrador que va ser precedit pel període en què Marilén
Pol va presidir l’Associació Hotelera de Palma (2003-2010).
En la seva etapa de dirigent empresarial a Palma, Marilén Pol va impulsar un
projecte global dirigit a posicionar la capital de Balears com una destinació
urbana de qualitat als principals mercats emissors de turisme, amb una oferta
diferenciada i suavitzadora de l’estacionalitat. A més, va integrar les
associacions de la badia de Palma en uns objectius comuns i en va unificar la
gestió. La seva capacitat de lideratge i la seva perseverança en la defensa del
turisme de Mallorca han estat un exemple de generositat per a tota la família
turística.
Com a empresària hotelera va demostrar durant molts anys la seva visió
empresarial reconvertint l’hotel familiar de Palma de dues a quatre estrelles i
impulsant noves iniciatives empresarials de gran èxit. Unànimement, tots els
que la van tractar han destacat que “per sobre de tots els seus èxits
empresarials i professionals volem ressaltar els valors humans excepcionals de
la senyora Pol, dels quals van poder gaudir tots els que van compartir amb
ella part de la seva vida i, especialment, la seva família i amics.”
La Federació Espanyola d’Hoteleria ha reconegut “la gran tasca
desenvolupada per Marilén Pol durant els seus anys al capdavant d’aquesta
organització” i ha destacat “el compromís mostrat amb la institució hotelera
malgrat la seva malaltia. Des de la seva elecció per aclamació ha estat al
capdavant de la Junta Directiva liderant l’execució del pla de treball marcat
per l’Assemblea, dirigint i supervisant la Gerència de l’organització
empresarial amb uns resultats reconeguts per tots els associats.”

Jorge Lorenzo Guerrero
Esportista (Palma, 1987)
Motociclista espanyol, quatre vegades vencedor del Campionat del Món de
Motociclisme: el 2006 i el 2007 en la categoria de 250 cc, i el 2010 i el 2012
en la cilindrada de MotoGP, la prova reina del circuit.
Jorge Lorenzo va demostrar el seu talent en el motociclisme des d’una edat
molt primerenca. Amb el suport del seu pare, va debutar en una competició
oficial als sis anys i va guanyar el campionat de les Balears. El 1998 va vèncer
en la Copa Aprilia en la categoria de 50 cc. L’any següent es va proclamar
campió dels 125 cc. Va debutar en el Campionat d’Espanya de la mateixa
categoria als tretze anys i, en la seva segona temporada, ja va arribar a la
quarta posició en la classificació final. Aquell mateix any va quedar a la sisena
plaça en el Campionat d’Europa de la mateixa cilindrada.
El 2002 va fer el salt al Campionat del Món amb l’escuderia Derbi i es va
convertir en el pilot més jove de la història a disputar un mundial de
motociclisme. Aviat es va consolidar com un dels pilots amb més talent. El
2003 va aconseguir la seva primera victòria en el Gran Premi del Brasil, un
tercer lloc en el de Malàisia i va acabar dotzè en la classificació general final.
La seva progressió va continuar el 2004 i aquella temporada va finalitzar en la
quarta posició en la classificació general del Campionat Mundial: 2004 va
suposar la seva consagració en la categoria de 125 cc, perquè va guanyar tres
grans premis.
L’any 2005, després de córrer durant tres temporades en 125 cc, va passar a
la categoria de 250 cc amb una Honda i va aconseguir, en l’any del seu debut,
sis pòdiums que el varen fer arribar a la cinquena posició final del campionat.
El 2006, l’equip va canviar a Aprilia, i Lorenzo va obtenir el seu primer títol
mundial i va guanyar 8 carreres. El 2007 va tornar a guanyar el campionat del
món de 250 cc, però encara més còmodament que la temporada anterior
perquè va quedar primer en nou carreres, fet que li va brindar l’oportunitat
de passar a la categoria reina del motociclisme.
Sempre en l’equip Yamaha, Jorge Lorenzo, en les seves cinc temporades
corrent amb MotoGP ha obtingut dos campionats (2010 i 2012) i dos
subcampionats (2009 i 2011) del món. Per aconseguir-los, ha vençut en 25
proves parcials en aquesta categoria i ha pujat al pòdium 98 vegades; en tota
la seva trajectòria, el seu currículum total de victòries ja arriba a les 44.

Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE)
Entitat social i solidària (Madrid, 13 de desembre de 1938)
En reconeixement dels 75 anys d’una tasca extraordinària. L’Organització
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) és el fruit de la voluntat dels invidents del
nostre país que es van unir el 13 de desembre de 1938. Un decret li va atorgar
l’explotació del cupó denominat “pro cecs”, perquè els seus afiliats poguessin
guanyar-se la vida dignament. El 8 de maig de 1939 es va celebrar el primer
sorteig de l’ONCE.
El cupó va donar feina des del principi a la pràctica totalitat dels cecs. Però
per diversificar les seves possibilitats professionals, en els anys setanta, es
van crear centres de formació i ocupació com una escola de telefonia, un
centre d’FP o l’Escola Universitària de Fisioteràpia. Paral·lelament es van
fundar centres educatius, serveis socials de rehabilitació, biblioteques braille
i sonora, etc.
Però a mesura que l’ONCE creixia, l’única font d’ingressos, el cupó i els seus
sortejos, va anar quedant desfasada i mancada de competitivitat. I es va
emprendre una important remodelació de l’entitat, que va començar pel cupó
que, des de 1984, es va convertir en un sorteig nacional amb quatre xifres.
Aquesta modificació va tenir efectes molt positius i va permetre a
l’Organització un important respir econòmic que possibilitaria, en els anys
següents, emprendre destacats projectes socials potenciats amb posteriors
remodelacions i nous productes.
En les dues darreres dècades, s’han creat i millorat els serveis socials per a
les persones deficients visuals: autonomia personal, atenció educativa,
ocupació, esport, cultura i gent gran, entre d’altres. A més, el 1988 es va
crear la Fundació ONCE per a la Cooperació i Integració Social de
Discapacitats. El 1993 va néixer la Corporació Empresarial ONCE, que va
diversificar la seva activitat en sectors com el turístic o el de serveis. I el 1998
va sorgir la Fundació ONCE per a la Solidaritat amb els Invidents d’Amèrica
Llatina.
Després de 75 anys d’existència, l’ONCE ha passat del terreny assistencial a la
completa normalització: a la gairebé plena ocupació laboral dels seus
membres i a una autonomia raonable, que donen com a resultat la capacitat
d’afrontar la quotidianitat del dia a dia com qualsevol altre ciutadà.

