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L'OCB presenta els guardonats amb els Premis 31 de
desembre.
11/12/2007 · Palma

El president de l’Obra Cultural Balear, Jaume Mateu, ha fet públiques avui les persones i entitats que han
estat guardonades amb les diferents modalitats dels Premis 31 de Desembre. Aquests guardons varen ser

constituïts l’any 1986 amb la finalitat de reconèixer les activitats encaminades a afavorir l’ús normal de la
llengua catalana, a promoure la cultura i a desvetllar la consciència nacional de les Illes Balears i arriben

enguany a la seva vint-i-unena edició. Mateu ha estat acompanyat pels premiats. 
En aquesta ocasió, el Francesc de Borja Moll, ha anat al Cercle Artístic de Ciutadella, per la seva tasca de

revifament cultural;  el Josep Maria Llompart, a l’historiador Ramon Rosselló i Vaquer; l’Emili Darder, al
Col·legi Públic Gabriel Alzamora, per la seva tasca a favor de la llengua; el Bartomeu Oliver, a l’associació

menorquina Soca de Mots, per revitalitzar el glosat menorquí; el Miquel dels Sants Oliver, ha estat exaequo
per al Llibre-CD del GEN-GOB Formentera. En les teves mans, i per a la Cantata Rua Fosca, de Jaume

Santandreu i Miquel Brunet; i el Bartomeu Rosselló-Pòrcel, ha anat al Consell de Joventut de les Illes
Balears, per la seva tasca de vertebració lingüística i nacional.

A banda d’aquests premis, concedits pel jurat, la junta directiva de l’OCB ha decidit donar el Gabriel Alomar

a Guillem Frontera i Pascual, per la seva trajectòria cívica en defensa de la llengua, la cultura i les senyes
d’identitat, per la seva implicació en la promoció de la cultura en l’àmbit de la literatura i de les arts

plàstiques, i per haver esdevingut un referent del pensament compromès amb la societat de les Illes
Balears. 

L’entitat també ha atorgat dos reconeixements al Voluntariat lingüístic, que han anat a la Plataforma Calvià

per la Llengua, per la seva trajectòria i la seva lluita per la defensa de la normalització lingüística al municipi
de Calvià; i a Madiop Diagne, per la seva tasca en favor de la integració social i cultural dels nouvinguts feta

des de la seva arribada a Mallorca l’any 1997.   

El lliurament dels guardons es farà el proper dissabte 15 de desembre a la Nit de la Cultura, que enguany
tendrà com a escenari el Teatre Principal de Palma i serà retransmesa per IB3, Canal 33 i Televisió



d’Andorra. L’acte servirà per iniciar els actes de celebració dels 45 anys de l’entitat, que es va constituir el
31 de desembre de 1962.   

En un altre ordre de coses, Jaume Mateu ha valorat positivament la situació del català a les Balears. “Amb

un coneixement del 90%, com indiquen els estudis, el repte principal és fer-ne avançar l’ús social. I això ja
depèn dels parlants i de les institucions. Els primers s’han de comprometre a fer servir el català amb els

nouvinguts perquè puguin aprendre l’idioma propi”. Mateu també ha valorat molt positivament el bon
moment de l’entitat, que frega els 3.000 socis, amb un ritme de creixement molt important durant els darrers

dos anys. Per al president, “la Nit de la Cultura és una bona ocasió perquè els socis de l’entitat es facin un
homenatge a ells mateixos, tot i que la festa mantendrà el caire reivindicatiu que l’ha caracteritzada durant

els darrers anys”.


