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1. PRESENTACIÓ 

SALUTACIÓ DES PRESIDENT. 

Estimats socis de Sa Fundació, 
 
Un any més, vos feim arribar sa memòria 
d’activitats de sa nostra entitat, que resumeix ses 
principals iniciatives, activitats i projectes que sa 
Fundació Jaume III ha duit endavant durant l’any 
2019 a ses nostres illes Balears. 
 
Sa Fundació ha seguit endavant amb sa seva labor per sa dignificació des mallorquí, es 
menorquí, s’eivissenc i es formenterenc. Una tasca digna i noble, basada en augmentar 
sa nostra influència dins sa societat civil balear per recordar a sa classe política que ses 
nostres modalitats insulars no són un xerrar “domèstic” que no se pot escriure, sinó un 
patrimoni lingüístic en perill d’extinció que ha de ser objecte d’especial estudi i 
protecció com diu es nostro Estatut d’Autonomia, que per desgràcia, ignoren es nostros 
governants i només recorden quan els interessa. 
 
Per això, Sa Fundació ha seguit exercint es seu paper com a lobby de pressió davant ses 
institucions públiques, reunint-mos amb sos partits polítics i amb qui faci falta, 
recordant-los sa seva obligació de vetlar per sa preservació de ses nostres modalitats 
insulars com a representants públics d’aquesta terra. 
 
Ho tenim més clar que s’aigo, i no aturarem fins aconseguir-ho. Ses Illes Balears 
necessiten i se mereixen un estàndard lingüístic autònom per normativitzar i promoure 
es balear, així com es valencians tenen es seu estàndard valencià, i es catalans es seu 
estàndard català. No volem ser més que ningú, però mai acceptarem ser manco que ets 
altres. Es despreci an es llegat històric, lingüístic i cultural que hem heretat des nostros 
antepassats s’ha d’acabar. I això ho aconseguirem es dia en què tots es qui estimam lo 
nostro facem una passa endavant, unint ses nostres forces a Sa Fundació i lluitant amb 
tota sa nostra força i sentiment, fins es nostro darrer alè, perquè sa llengo de ses 
Balears torni an es lloc que se mereix. Gràcies a voltros, socis de Sa Fundació, aquest 
dia de cada pic és més a prop. Perquè es qui resisteix, sempre acaba guanyant. 
Endavant ses atxes! 

Fernando Fortuny Salas 
President  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CARTA DES DIRECTOR.  
 
Presentam sa memòria d’activitats de l’any 2019 de Sa 
Fundació, amb sa il·lusió de complir pròximament 7 anys 
d’acció cultural i de feina en defensa des nostro mallorquí, 
es menorquí i s’eivissenc. 
 
D’acord amb sa línia estratègica des darrers anys, aquest 2019 hem seguit potenciant sa 
nostra actuació dins sa societat civil. Açò no vol dir que no donem sa batalla 
institucional, ni molt manco. Abans de ses eleccions autonòmiques i locals de 2019, Sa 
Fundació va proposar a tots es partits polítics de ses Balears que firmassin un decàleg 
de compromisos en matèria de llengo i cultura, elaborant una guia de vot pes nostros 
socis i simpatitzants. També vaig tenir s’honor d’intervenir en es Ple des Consell de 
Mallorca de dia 11 d’abril de 2019, on Sa Fundació va aconseguir que el Pi 
modificàs una moció en defensa de sa llengo catalana i que finalment s’aprovàs 
una declaració institucional que inclogués sa protecció de ses modalitats insulars. 
 
Tornant a ses activitats socials, vam entregar es IV Premi Gabriel Maura en 
mallorquí en es Molí d’Events, apostant per dur endavant s’acte més multitudinari 
de Sa Fundació a Manacor, i vam celebrar es V Premi Joan Benejam en menorquí 
en es Club Nàutic de Ciutadella. Es nostros cursos de mallorquí han sumat l’any 
2019 fins a 60 nous alumnes, i ja estam fent feina en ses classes online de mallorquí, 
menorquí i eivissenc que se faran pròximament per adaptar-mos a sa nova situació 
sanitària derivada des COVID-19. Hem duit a terme traduccions de tota casta: 
cartelleria, rètols, pàgines web… a empreses i entitats privades. Es nostros voluntaris 
han fet possible que Sa Fundació posàs taules informatives a ses fires de ses Balears, i 
amb sa traducció d’Es Petit Príncep en mallorquí hem obert una nova línia de 
projectes editorials en mallorquí, menorquí i eivissenc per tots es públics. 
 
Finalment, es mes d’agost vam tenir es gran honor de conversar amb Sa 
Majestat, Felip VI d’Espanya, després que Sa Fundació fos convidada per sa Casa 
Real a sa recepció que van oferir els reis en es Palau de l’Almudaina. Tot açò i més no 
seria possible sense es suport econòmic des socis i ses empreses col·laboradores de Sa 
Fundació. Gràcies a tots per fer possible que es mallorquí, es menorquí i s’eivissenc 
tenguin una fundació cada vegada més forta i organitzada que lluita per sa seua 
preservació. Seguim! 
 
Joan Pons Torres 
Director 
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https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-consegueix-que-es-consell-de-mallorca-aprovi-una-declaracio-institucional-en-defensa-de-ses-modalitats-insulars/
https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-reuneix-a-500-persones-a-sa-gala-des-iv-premi-gabriel-maura-en-mallorqui/
https://safundacio.es/comunicacio/la-ciutadellenca-se-alza-con-el-galardon-en-la-quinta-edicion-del-concurso-de-relatos-en-menorquin-con-un-relato-sobre-el-maltrato-a-la-mujer-visto-por-una-nina-de-10-anos-se-trata-del-prime/
https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-jaume-iii-obri-inscripcions-pes-cursos-per-de-mallorqui-que-han-augmentat-un-50/
https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-impulsa-una-edicio-des-petit-princep-en-mallorqui/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2224568347665821&substory_index=0&id=414157142040293


2. PATRONAT DE SA FUNDACIÓ. 

3. IV PREMI GABRIEL MAURA EN MALLORQUÍ 

Sa Fundació celebrà sa Gala des IV 
Premi Gabriel Maura en mallorquí 
es 27 d’octubre de 2019 davant 
més de 500 persones que 
umpliren es Molí d’Events de 
Manacor. Es guanyador d’aquesta 
quarta edic ió va ser Juan 
Antonio Fuster , mallorquí 
resident a Sevilla, amb s’obra “Es 
diumenges, arròs sec”, dotat 
amb 1.500€ i patrocinat Finca 

Comassema. Es segon premi, dotat en 750€ i patrocinat per Finca Tagamanent, 
va ser per sa jove escriptora Catalina Carrió Dalmau, amb s’obra “Na Blanqueta”, 
i s’accèssit honorífic va ser per Pep Lluís Sanmartín Prohens amb “Una història 
des de sa meva finestra”.  
 
Des món cultural varen assistir: es catedràtic emèrit d’Història des Dret a sa UIB, D. 
Román Piña Homs; es professor emèrit de Filosofia a sa UIB, D. Sebastiá Urbina 
Tortella, es filòleg i exdiputat autonòmic, Xavier Pericay; sa filòloga i excoordinadora 
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https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-reuneix-a-500-persones-a-sa-gala-des-iv-premi-gabriel-maura-en-mallorqui/


lingüística d’IB3, Mariantònia Lladó; 
s’exdiputada Olga Ballester; s’escriptor 
Tito Clar; s’escriptor i guanyador des II 
Premi Gabriel Maura, Gabriel Buades 
Fuster; es president de Societat Civil 
Balear, Tomeu Berga; i es president de sa 
Federació de Veïnats de sa Ciutat de 
Palma, Miquel Obrador. 

Des món polític assistiren: Toni Fuster, 
diputat i secretari PP Balear; Marga 
Durán, diputada i presidenta PP Palma; 
Mercedes Celeste, portaveu de PP a Cort; 
Javier Bonet, exregidor a Cort; Xisca 
Lascolas, regidora de cultura de 
s ’ A j u n t a m e n t d e L l u c m a j o r . D e 
Ciutadans: Marc Pérez-Ribas, diputat; 
Patrícia Guasp, diputada i portaveu de 
Cs en es Parlament; Noemí Getino, primera tinent de batlessa de s’Ajuntament de 
Llucmajor. De Vox: Pedro Bestard, conseller; Agustí Buades, expresident de s’Institut 
de Política Familiar de Balears i assessor de Vox en es Parlament; Antonio Salvá, 
candidat de Vox as Congrés des Diputats i pare des Guàrdia Civil assassinat per ETA a 
Palmanova, Diego Salvá. De PLIE, es seu president, Francisco Fernández Ochoa. 
 
Sa Fundació va distingir a Vibrats Mora Rosselló de Porreres i a Gelats Iceberg 
com a empreses que promouen es mallorquí a sa seva cartelleria i campanyes 
comercials. 
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4. V PREMI JOAN BENEJAM EN MENORQUÍ 

Sili Pons Sabater (Ciutadella, 1965) va 
ser sa guanyadora de sa quinta edició des 
Premi Joan Benejam en menorquí amb 
sa seva obra “S’amor no és açò”. Així 
es va anunciar es dissabte 27 de març de 
2019 a sa gala des V Premi Joan Benejam 
que es va celebrar en es restaurant des 

Club Nàutic de Ciutadella davant més de 200 convidats. Pons Sabater és sa segona 
dona que guanya es Joan Benejam, rebent un primer premi de 2.000€. Ademés, Sa 
Fundació va fer un donatiu de 1.000€ a TEA Menorca, s’associació de pares de fills 
amb trastorn de s’espectre autista. 
 
Es segon premi va recaure en Daniela 
García Tabares, de 29 anys natural de 
Colòmbia, escriptora, filòloga i autora de 
“Dia de Nadal”, una redacció molt 
elaborada, amb un ús des menorquí 
digne d’apreciar en una menorquina que, 
com na Daniela, no té es menorquí com a 
llengua materna sinó es castellà. En tercer lloc ha quedat Pilar Allès Marquès 
(Ciutadella de Menorca, 1971) amb s’obra “Cendres”. Una dramàtica i breu redacció 
però molt impactant sobre es viatge amb avió d’una mare amb es seu fill petit que el 
deixa prematurament. 
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SA FUNDACIÓ DÓNA 1.000€ A TEA MENORCA PER TERÀPIES D’AJUDA 
A FILLETS AMB AUTISME 
 
S’associació de Familiars, amics i persones diagnosticades amb Trastorn de 
s’Espectre Autista a Menorca va ser s’entitat triada per Sili Pons Sabater, 
guanyadora des V Premi Joan Benejam en menorquí  

 
Es donatiu de 1.000 € de Sa Fundació se 
va donar a conèixer dissabte dia 6 d’abril de 
2019 en es sopar de X aniversari de TEA 
Menorca en es Restaurant La Minerva de 
Mahó davant un centenar d’assistents. 

Joan Pons va fer un breu discurs en es que se 
va mostrar satisfet “per poder ajudar a sa 
labor incansable de TEA Menorca, que ja 
compta amb més de 35 famílies que lluiten 
perquè es seus fills tenguin un futur millor”. 
 
 

 
5. CURSOS DE MALLORQUÍ I DE MENORQUÍ 

Sa Fundació posà en marxa sa quarta 
edició des cursos de mallorquí i de 
menorquí. L’any 2019 se matricularen 
prop de 60 nous alumnes, donant 
classes a Sa Fundació, a s’Associació 
de Veïnats des Born des Molinar i a 
Santa Catalina. Actualment, Sa 
Fundació ofereix tres nivells per 
aprendre mallorquí i menorquí a distància per mor des COVID-19: 1) iniciació a 

s ’ e s c r i p t u r a , 2 ) b à s i c p e r 
castellanoparlants i 3) avançat.  
 
Sa Fundació compleix així amb un des 
s e u s o b j e c t i u s f u n d a c i o n a l s : 
promoure i fomentar s’escriptura 
e n s e s n o s t r e s m o d a l i t a t s 
insulars com dicta s’Estatut. 
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https://safundacio.es/comunicacio/sa-fundacio-dona-1-000e-a-tea-menorca-per-terapies-dajuda-a-fillets-amb-autisme/


6. PROJECTES I ACTIVITATS 

Presentació de Vessut enderrossall de Jaume Anglada Bagur (28/2/2019) a Can 
Saura, Ciutadella, davant més de 100 persones. Un replec de poemes, articles i 
narracions en menorquí. Obra corregida i patrocinada per Sa Fundació. 
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Intervenció de Joan Pons en es Ple des Consell de Mallorca (11/4/2019). 
Sa Fundació va aconseguir s’abril de 2019 que El Pi modificàs una moció en 
defensa de sa llengo catalana i que finalment s’aprovàs una declaració institucional 
per “sa protecció i promoció de ses modalitats insulars des català de Mallorca, de 
Menorca, d’Eivissa i de Formentera” tal com emana s’article 35 de s’Estatut. 

 
Reunions amb sos partits polítics abans de ses eleccions.  
Sa Fundació va elaborar un decàleg de compromísos en matèria de llengo i 
cultura que se va enviar a tots es partits polítics de ses Illes Balears per posteriorment 
elaborar una guia de vot de cara a ses eleccions locals i autonòmiques de maig de 2019.  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Sa Fundació impulsa una edició d’Es Petit Príncep en mallorquí 

 
Sa rondalla més popular i universal 
de s’història ja té edició en mallorquí 
d’ençà des juliol de 2019. Es Petit 
Príncep en mallorquí ha estat 
una iniciativa de s’editor català, 
Jaume Arbonés, qui contactà amb sa 
Fundació Jaume III perquè dugués a 
terme sa traducció literària. 

S a n d r a A m o r a g a C a r r e r a 
(Campos, 1983), llicenciada en 
filologia catalana i patrona de Sa 
Fundació, ha estat s’encarregada de 
sa traducció de s’obra. Sa Fundació 

aposta així per sa traducció d’obres de temàtica juvenil en mallorquí, menorquí i 
eivissenc. Perquè es més joves puguin llegir i aprendre sa nostra vertadera llengo. 
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Sa Fundació amb Sa Majestat, Felip VI, Rei d’Espanya 
 
Sa Fundació fue invitada 
por la Casa Real el 7 de 
agosto de 2019 en el 
Palacio de la Almudaina. 
D e s d e S a F u n d a c i ó 
t r a s l a d a m o s a S u 
M a j e s t a d e l R e y , 
Felipe VI, la necesidad 
de proteger el mallorquín, 
menorquín e ibicenco 
ante la animadversión de 
la clase política balear. 

D e s d e S a F u n d a c i ó 
mandamos al Jefe de 

Estado nuestra lealtad, 
fidelidad y compromiso con el Estado de Derecho, la Constitución y la unidad de 
España. 

Nuestro presidente, Fernando Fortuny, informó a Su Majestad del trabajo de Sa 
Fundació desde 2013 en defensa de la lengua y cultura balear. También del 
peligro que corren nuestras modalidades insulares al ser suplantadas sistemáticamente 
por el catalán estándar de Barcelona con el beneplácito de los poderes públicos isleños. 
Además, el presidente de Sa Fundació aprovecho para regalar un ejemplar d’Es Petit 
Príncep en mallorquín a Su Majestad, además de entregarle una carta que pueden leer 
en la página siguiente. 
 
Desde Sa Fundació seguiremos luchando por la dignificación del mallorquín, 
menorquín e ibicenco desde el respeto a la lengua española común y a nuestras señas 
de identidad como baleares y españoles. 

Enhorabuena a todos los socios de Sa Fundació. Seguim avançant!  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https://www.facebook.com/SaFundacio/photos/a.421258161330191/2224568347665821/?type=3&theater
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Sa Fundació demana sa restitució des 12 de setembre, Dia de Mallorca.  
Un any més, Sa Fundació ha organitzat sa tradicional ofrena floral an el rei Jaume II, 
qui jurà ses Franqueses des Regne de Mallorca independent a l’any 1276. Hem exigit  
an es Consell que es 12 de setembre torni a ser es Dia de Mallorca, en honor a sa nostra 
vertadera història, i no es 31 de desembre, que de tota sa vida ha estat sa Festa de 
l’Estendard.  

Sortides culturals 
L’any 2019, sa nostra entitat va dur a terme dues sortides culturals. Sa primera va ser 
dia 3 de març, en motiu des Dia de ses Balears (1 de març), una visita guiada per “Sa 
Mallorca jueva”. Sa segona, a final d’any, dia 28 de desembre a sa Finca Comassema, 
amb ses explicacions des senyor i president de Sa Fundació, Fernando Fortuny. 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Contacontes en bon mallorquí 

Sa patrona i filòloga de Sa Fundació, 
Sandra Amoraga, va dur a terme es 26 
d’octubre de 2019 un contacontes en 
mallorquí organitzat per s’Ajuntament 
de Llucmajor a sa Biblioteca municipal. 
Assistiren prop de quaranta persones 
entre nins i pares. Tot un èxit!  

 
Col·laboració amb Ahorro luz y gas Baleares 

 
Es director de Sa Fundació va tancar un acord de 
col·laboració amb Paco Tutzó, respresentant 
d’Ahorro luz y gas a Balears.  
 
Tots es socis de Sa Fundació tendran un 
estudi energètic gratuït per estalviar costs 
en llum i gas. Ahorro luz y gas donarà 500€ 
anuals com sponsor de Sa Fundació, i es 25% de 
ses comissions de ses altes des nostros socis.  
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Promoció de “En Baleares no hablamos catalán” de Mateu Cañellas 

Es novembre de 2019 vàrem fer una 
campanya de promoció des llibre “En 
Baleares no hablamos catalán” de 
Mateu Cañellas. S’historiador mallorquí 
aporta arguments històrics i filològics 
per defensar que es mallorquí, es 
menorquí i s’eivissenc no són dialectes 
des català, sinó que es balear i es català 
són dialectes de sa llengo d’oc.  

Participació a s’ofrena institucional a sa Festa de l’Estendard 

Sa Fundació participà a s’ofrena 
institucional des 31 de Desembre an el 
rei Jaume I, conquistador de Mallorca, 
amb motiu de sa Festa de l’Estendard de 
Palma, sa més antiga d’Europa. Una 
efemèride que celebram per recordar sa 
nostra vertadera història i no sa que mos 
volen imposar. 
 
7. COMUNICACIÓ 
 
Entrevistes en es medis de comunicació 

 
Sa vicepresidenta de Sa Fundació, Gari 
D u r á n , v a s e r e n t r e v i s t a d a a 
www.mallorcadiario.com es 17 de març 
de 2019: “Lo primero sería pedir un 
cambio de denominación en relación a 
la lengua en el Estatuto de Autonomía, 
básicamente porque la decisión de cómo 
designas una lengua es una decisión 
política, no filológica. Es algo que 
seguiremos defendiendo”. 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https://www.mallorcadiario.com/en-espana-estamos-perdiendo-hoy-capacidad-de-dialogo-y-calidad-democratica
http://www.mallorcadiario.com
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EL MUNDO-El Día de Baleares va entrevistar es director de Sa Fundació es 27 
d’octubre de 2019, amb motiu des sext aniversari de Sa Fundació. Vet aquí s’entrevista 
digital. 

 
 
 

!   18

https://www.elmundo.es/baleares/2019/10/27/5db5726c21efa0c23b8b45e1.html


Entrevista de www.mallorcadiario.com a 
Álvaro Delgado Truyols, vicepresident de 
SCB i soci fundador de Sa Fundació, 
defensant ses nostres modalitats. 
 
 
 
Articles d’opinió 

L’any 2019, es director de Sa Fundació 
ha publicat un article cada dimecres a Es 
Diari i a Periódico de Ibiza. També sa 
v i c e p r e s i d e n t a G a r i D u r á n a 
www.elespanol.es , es catedràt ic 
d’Història Román Piña o Tomeu Maura a 
E l M u n d o , o Á l v a r o D e l g a d o a 
www.mallorcadiario.com  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https://www.mallorcadiario.com/noticia/540467/sociedad/mucha-gente-siente-que-los-partidos-tradicionales-no-les-representan.html
http://www.mallorcadiario.com
http://www.elespanol.es
http://www.mallorcadiario.com


Comunicats de Sa Fundació  
L’any 2019, Sa Fundació ha enviat una vintena de comunicats sobre temes d’actualitat 
relacionats amb ses nostres modalitats insulars, i sobre projectes propis en defensa des 
mallorquí, menorquí i eivissenc. 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Traduccions i assessorament lingüístic  
Des de Sa Fundació hem duit a terme sa traducció an es 
mallorquí, es menorquí i s’eivissenc de cartelleries i 
pàgines webs d’empreses i entitats de ses Balears. Cada 
vegada són més ses empreses que se volen comunicar en 
sa nostra llengo! 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Activisme i campanyes a ses xarxes socials 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enquesta de febrer publicada en es Facebook de Sa Fundació (on el 2019 hem superat 
es 6.000 seguidors!). Participaren 1.504 persones, i es resultat va ser que es 96% des 
votants volien que es balear fos s’idioma oficial a ses Illes Balears. Només es 4% volien 
mantenir es català. 
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8. Voluntariat. Taules informatives. 

Gràcies a sa labor incansable des nostros 
voluntaris, l’any 2019, Sa Fundació va posar 
taules informatives tots es mesos de s’any a 
Ciutat, així com a ses principals fires des 
pobles de ses Balears: es Dia des Llibre a 
Palma, Ciutadella i Mahó, a sa fira de Son 
Ferriol, en es Dijous bo a Inca, a sa fira de 
Campos, a sa fira de Llucmajor, a ses festes 
des Molinar, a Porreres… 
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9. SOCIS I SPONSORS DE SA FUNDACIÓ 

Des de Sa Fundació volem tenir un agraïment especial per tots es nostros socis i per ses 
nostres empreses patrocinadores. Sense es seu esforç econòmic no serien es projectes 
de Sa Fundació en defensa des mallorquí, es menorquí i s’eivissenc. 
 
Sa Fundació segueix endavant amb més força i il·lusió que mai gràcies an es compromís 
de més de 600 socis i, sobretot, gràcies a ses següents empreses: 
 
MALLORCA 

- FINCA COMASSEMA (bodes i events) 

- AMIDA CATERING 

- BRICOMART (reforma i construcció) 

- FINCA TAGAMANENT (bodes i events) 

- THB HOTELS 

- RESTAURANT CA N’EDUARDO 

- BENDIX / ART BENDIX (pintura, belles arts i higiene industrial) 

- CONSERVAS ROSSELLÓ 

- FORTUNY & ASSOCIATS (Despatx laboral) 

- MORA ROSSELLÓ (vibrats de formigó) 

- ICEBERG (gelats) 

- FUTURTRANS (AUTOCARS) 

- AHORRO LUZ Y GAS BALEARES 

- TALLERS VICENÇ MARTÍ 

- ITE FACHADAS 

- LEÑAS MORANTA 

- NAUTISERVICE MARINE CONSULTANTS S.L. 

- ES CAMINER (manteniment de jardins i foravila) 

- BODEGUES MACIÀ BATLE 

- BODEGUES JOSÉ LUIS FERRER 

- BAR MARÍTIMO 

- TERCERO PELUQUEROS 

- GGV HOTELS 

- CORTINAJES VICTORIA 
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https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174056/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174057/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174058/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174059/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174060/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174061/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174062/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174063/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174065/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174066/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174067/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174068/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://ahorroluzygas.com/
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174070/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174071/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174072/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174073/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174074/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174075/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174076/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174077/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174078/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174079/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174080/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802


- B&B SEA INMOBILIARIA REAL ESTATE 
  
- FEDERACIÓ DE VEÏNATS DE SA CIUTAT DE PALMA 
  
- ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DES BORN DES MOLINAR 

- LoMUSIC ESPECTACLES 
  

MENORCA 

- MASCARÓ 

- ANTONIO C. PONS BOSCH S.L. (fàbrica de sabates) 

- IDO SI S.L. (fàbrica de sabates) 

- RESTAURANT CLUB NÀUTIC CIUTADELLA 

- PONS MORALES ESTATE AGENTS 

- GABINETE PONS ANGLADA 

- FONTANERIA TONI BOSCH BOSCH 

- TURQUESA WINES (2 aromas & bitxarrako) 

- 6Q CUINES 

- CLICK! INFORMÁTICA 

- OBRES JOAN MOLL TORRENT 

- JM AVARCAS 

- CENTRE D’ESTÈTICA ESTHER & MÓNICA 

- AGRISTOCK CA’N TALAIES 

- JOAN I JORDI (construcció i casa) 

- CA’N MIQUEL (moda) 

- PERFIL (boutique) 
  
  
EIVISSA I FORMENTERA 
  

- LEAN TEAM(projectes d’enginyeria) 

- MIL MUEBLES SANTA EULALIA 
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https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174081/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174082/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174083/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174084/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174085/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
mailto:toni@antoniocponsbosch.com
mailto:toni@antoniocponsbosch.com
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174086/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174087/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174088/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
mailto:toniboschfontaneria@gmail.com
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174089/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174090/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174091/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
mailto:%20j.moll.torrent@gmail.com
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174092/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174093/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174094/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174095/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174096/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174097/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
https://safundacio.acblnk.com/url/ver/49174098/1056858/a8ef2484b8ef8fbfbb615a7f6965f802
mailto:dccibz@hotmail.com


COL·LABORA AMB SA FUNDACIÓ  
¡SA NOSTRA LLENGO TE NECESSITA!  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