COMUNICAT DE PREMSA
GUARDONATS PREMIS XV EDICIÓ PREMIS
DE LA FUNDACIÓ MARIA FERRET

La Fundació Maria Ferret premia Aina Moll, Esteve Homs i l’Escola de
Formació del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.
El premi Eladi Homs 2008 reconeix els 25 anys de formació d’educadors
en el lleure l’Escola de Formació de Caps del Moviment Escolta i Guiatge
de Mallorca.
El premi Maria Ferret 2008 es concedeix, ex aequo, a Aina Moll i Esteve
Homs en reconeixement a la seva dedicació i feina per l’escoltisme i el
guiatge mallorquí.
La Fundació Maria Ferret convoca de manera anual i ininterrompuda des de fa 15
anys, aquests premis que reben el nom de qui l’any 1956 va iniciar el camí de
l’escoltisme i el guiatge a Mallorca: el matrimoni català Eladi Homs i Maria Ferret.
El PREMI ELADI HOMS, va especialment dirigit a reconèixer una iniciativa, experiència
o tasca de qualsevol col·lectiu escolta i guia que s’hagi destacat.
En la XV edició d’aquests premsi, el reconeixement ha recaigut en l’Escola de
Formació de Caps del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, una escola de
voluntariat que treballa pels voluntaris oferint uns espais vivencials i d'intercanvi
entre els membres del Moviment escolta, aportant eines i recursos pel voluntariat que
treballa en l'educació en el temps lliure. En definitiva, una escola que està al servei
de l'escoltisme i guiatge mallorquí.
El PREMI MARIA FERRET es destina a agrair a una persona que s’hagi distingit dins el
Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca per la seva dedicació i dedicació a
l’escoltisme i el guiatge mallorquí.
Aquesta edició els guardonats son guardonats son, ex aequo, Aina Moll i Marqués i
Esteve Homs i Comas. L’alt nivell d’implicació i repercussió de la seva tasca ha fet del
tot impossible que el jurat es decantés per una sola d’aquestes propostes.
Aina Moll i Marqués, filla de Francesc de Borja Moll, fou la primera Akela de
l’escoltisme i el guiatge mallorquí. Akela, a l’escoltisme, és la responsable del grup
de llops i daines, els infants d’entre 8 i 10 anys. A petició del propi Eladi Homs, poc
després de les primeres promeses escoltes realitzades a Biniatzar, Aina Moll i les
seves germanes es fan càrrec d’aquest primer grup d’escoltes. El jurat també ha
destacat la seva tasca en la defensa i promoció de la cultura i la llengua pròpies.
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Esteve Homs i Comas, també va formar part d’aquell grup d’infants que feren la
promesa escolta al primer campament escolta que es realitzava a Mallorca,
concretament a Biniatzar, l’any 1958. Anys més tard, va anar assumint càrrecs de
responsabilitat al Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Entre els anys 1978 i 1981
en fou comissari. Sens dubte va ser un element molt dinamitzador de tota aquesta
etapa: sempre va insistir molt amb la formació dels caps, amb la implicació dels
pares, etc. Aquesta època va representar un fort creixement quantitatiu i qualitatiu
del Moviment que va eclosionar amb la celebració dels XXV anys d’Escoltisme a
Mallorca.
La Fundació Maria Ferret ha organitzat un acte de lliurament del premis el proper
divendres 28 de novembre al saló d’actes de Sa Nostra a Son Fuster. A l’acte hi
intervindrà la coral ‘Ireneu Segarra’.

Persones de contacte:
Pep Lluís Riera – President de la Fundació Maria Ferret, 609.859.383
Xavier Torrens – director de la FMF, 609.20.99.10

CIF G 07631799
Carrer Seminari, 4
07001 Palma
Tel. 971 725 168
Fax 971 724 352
fundació@fundaciomariaferret.org

