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Des de fa ja una dècada el Govern
balear honora amb el premi
Ramon Llull les persones físiques
o jurídiques, a títol individual o
col·lectiu, que s’han distingit per
la seva contribució en diferents
àmbits. Enguany, entre els guardonats per part de Menorca es
troben la professora titular de la
Universitat de les Illes Balears en
l’àrea de Física Teòrica, Alicia Sin-

Autoritats i premiats durant la gala de lliurarment de guardons. ● FOTO CAIB

ELS PREMIS RAMON LLULL

Un any ple
de distincions

u Investigació. Recompensa a 20 anys

de recerca sobre les ones gravitacionals
Des que la menorquina Alicia Sintes, professora titular de la Universitat de les Illes Balears en el àrea
de Física Teòrica, va rebre el premi
Ramon Llull del Govern balear
d’enguany el passat 28 de febrer per
la seva decisiva contribució en el
descobriment de les ones gravitacionals, el seu mòbil treu fum perquè som molts els mitjans de comunicació que volem saber més sobre
aquesta troballa científica.
Rallant de física, una ona gravitacional és una pertorbació del
espai-temps produïda per un cos
massiu accelerat que es transmet
a la velocitat de la llum. El 14 de
setembre de 2015, a les 5.51 hores,
es va detectar per primera vegada
en la història aquest tipus d’ona en
forma d’energia alliberada per la
fusió de dos forats negres de massa entre 29 i 36 vegades la del Sol,
que es va produir fa 1.300 milions
d’anys, però que és ara quan s’ha
pogut localitzar gràcies als avenços
tecnològics.
De fet, el seu descobriment, un
segle després de la difusió de la teoria de la relativitat d’Albert Einstein,
confirma una important predicció
del científic alemany d’origen jueu.
És més, la prestigiosa revista «Science» el va qualificar com la troballa
científica més rellevant de l’any pas-

tes, pel seu paper decisiu en el
descobriment de les ones gravitacionals, i Asinpros, l’Associació
Insular d’Atenció a Persones amb
Discapacitat de Menorca, distinció que va recollir el president
d’aquesta entitat social, Manuel
Solà . La plataforma Illes per un
Pacte, on està integrada el grup
Menorca Edu21, també va ser
reconeguda per la Comunitat
Autonòma per la seva reivindicació educativa.

Alicia Sintes

Vigilant el
firmament
GABRIEL MORENO ●

MENORCA

sat, el que suposa tot un reconeixement a 20 anys d’investigació i recerca per part de la professora Sintes.
Aquestes ones van ser descobertes pels dos detectors bessons de
l’Observatori per Interferometria
Làser d’Ones Gravitacionals (en
anglès, Advanced Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO,), situats a Livingston,
Louisiana, i Hanford, Washington,
als Estats Units.
Es tracta de dues instal·lacions
en forma de L, amb quatre quilòmetres de longitud per cada secció, i
separades físicament per 3.000
quilòmetres. Actualment, s’està treballant en la construcció d’un tercer aparell rastrejador que estaria
ubicat fora del territori nord-americà, concretament a l’Índia.
En el projecte de Col·laboració
Científica LIGO participen més de
1.000 persones arreu del 16 països
de tot el món. A Espanya, el Grup
de Relativitat i Gravitació de la Universitat de les Illes Balears, liderat
per la professora Sintes, és l’únic
col·lectiu de recerca del país que
pren part en aquest projecte des
de l’any 2002.
A més de LIGO, Sintes també
col·labora amb el grup de recerca
GEO600 (Hannover, Alemanya),
amb la missió espacial eLISA, projecte conjunt entre les agències espacials europea i americana, i en el

La presidenta Armengol amb la professora Sintes. ● FOTO CAIB

Petició de més inversió en ciència
u «Els estats que inverteixen
en ciència seran més rics i els
que són rics ara, ho són perquè
han invertit en ciència. I és que
la ciència s’ha de veure com una
inversió i no un simple cost», assegura la investigadora nascuda
a Sant Lluís. Encara que des del
disseny de futurs detectors, com
per exemple, l’Einstein Telescope.
Es tracta totes elles d’iniciatives de
rastreig d’ones gravitacionals. També col·labora amb l’Institut Max
Planck d’Alemanya i amb altres universitats del Regne Unit, Holanda,
Itàlia i dels Estats Units d’Amèrica.
La informació que proporciona
aquest descobriment serveix per
ampliar el nostre coneixement.

seu punt de vista, Espanya està
ben considerada en el món científic internacional, la professora
Sintes fa una crida a l’administració pública a invertir més. De
fet, les Illes Balears estan a la
cua en el conjunt de l’Estat en
quant a pressupost científic.
«Tenim més dades de com era l’univers en el moment just després del
Big Bang, quan no tenia ni un segon.
Tot el desenvolupament tecnològic
que ha fet possible aquest descobriment es podrà transferir en benefici de la societat i amb aplicacions
quotidianes o industrials, com làsers
d’alta potència, estudi de nous materials o sistemes d’aïllament», explica Sintes.

u A més del premi Ramon Llull, Alicia Sintes ha
estat guardonada amb
altres distincions com el
Premi Protagonistes de la
Vida Menorquina en Activitats Socials que concedeix cada any «Es Diari»
o el Premi Onda Cero Menorca en Ciència i Investigació. Juntament amb el
Grup de Relativitat i Gravitació de la UIB, la investigadora menorquina
també ha rebut els premis Onda Cero Mallorca,
Jaume II, ‘Gruber’ de cosmologia i l’especial
‘Breakthrough’ de física
fonamental, aquests dos
darrers dedicats a tot
l’equip LIGO. «Haver rebut tots aquests guardons és un honor per la
meva feina i per la de tot
l’equip del que formo
part», assegura.
Aquest i altres premis
arriben a la vida d’Alicia
Sintes com a colofó a una
trajectòria d’èxit i a la vegada exigent. I és que no
és fàcil ser dona en el
món de la ciència. El moment de voler formar una
família és crític perquè
pot truncar en molts casos la carrera científica,
ja que la situació normal
és tenir contractes de dos
anys i anar canviat de
centre de recerca a través
de diferents països.
«Mentre no tens una
plaça estable és un suïcidi científic intentar tenir
fills», afegeix.
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Esport. Arribada a Ciutadella de la popular mar- Transport. Primer autobús de l’entitat per
xa esportiva-benèfica celebrada l’any 1984.
recollir els seus usuaris. ● FOTOS ASINPROS I DIARI MENORCA
GABRIEL MORENO

Manteniment. Els usuaris aprenen a tenir
cura del jardí, en un taller de formació.

ASINPROS,

Poques entitats socials de Menorca poden presumir de tenir mig
segle de vida. Asinpros és una
d’aquestes i quin millor colofó per
celebrar els seus 50 anys d’història
que haver estat guardonada pel
Govern balear amb el premi Ramon
Llull, distinció que atorga l’administració autonòmica des de fa
una dècada, en el marc dels actes
de celebració del Dia de les Illes
Balears, i amb l’objectiu d’honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva les persones físiques o jurídiques pels seus serveis prestats en els àmbits cultural,
esportiu, jurídic, empresarial,
cívic, humanitari, d’investigació,
de l’ensenyament i lingüístic.
u La seva major consecució ha estat sensibilitzar la societat
Des dels seus origens amb la
posada en funcionament de l’Esco- menorquina envers el col·lectiu de persones amb discapacitat
la Pius XII, la Granja Bintaufa, el 12 de febrer de 1967,
fins a l’actual Centre Ocupacional i Laboral Carlos
Mir, on està ubicada físicament després de que entrés
a formar part de la Fundació per a persones amb discapacitat Illa de Menorca
a partir de l’any 2009, l’Associació Insular d’Atenció a
Persones amb Discapacitat
de Menorca, o més coneguda com a Asinpros, ha
desenvolupat una gran tasca en la millora de la qualitat de vida tant de les persones amb discapacitat
intel·lectual com de les seves
famílies, propiciant de forma holística la seva integració social, laboral i familiar.
Però on ASINPROS ha
estat clau de veritat és en
la seva feina constant i incansable de sensibilització del
conjunt de la societat menorquina envers el col·lectiu
de persones amb discapacitat intel·lectual.
La màxima responsable del Govern balear amb el president de l’Associació, Manuel Solà. ● FOTO CAIB
Anem al seu origen. Liderats per Carlos Mir i per Magda i també, evidentment, de les seves tiu de persones amb discapacitat van protagonitzar una vertadera
Pons, el 12 de febrer de 1967, un famílies, van fundar Asinpros.
intel·lectual pogués gaudir dels revolució social, però en positiu,
grup de persones compromeses
La seva motivació per decidir- suficients serveis i recursos per i de forma totalment altruista»,
amb la ferma voluntat de voler se a crear aquesta entitat era la poder portar una vida normal. explica Àngels Andreu, vocal de
ajudar a millorar les condicions d’iniciar una vertadera lluita social «Aquelles persones, amb Carlos la junta directiva i coordinadora
de vida d’aquesta comunitat social per reivindicar que aquest col·lec- Mir i Magda Pons al capdavant, de Comunicació d’Asinpros, des

anys de
serveis

50

de fa ja dues dècades.
Entre els habitants de Menorca sempre hem tingut exemples
de persones que s’han destacat
per ser uns avançats al seu temps.
En aquest cas l’Illa també va fer
gala del seu caràcter capdavanter. I és que a l’any 1967 Espanya
era un país molt endarrerit en tot
allò que feia referència a l’atenció de les persones amb discapacitat. Les primeres passes, principalment, es van donar en els
àmbits de la psiquiatria, rebent
suport i encoratjats per les families. Les primeres associacions
nacionals «pro deficients mentals», com s’anomenaven en aquella època, daten de la dècada dels
seixanta i la Federació FEAPS (Plena Inclusión), de 1964. Menorca,
per tant, va ser un dels primers
territoris d’Espanya en comptar
amb una institució dedicada a millorar la qualitat de
vida d’aquest col·lectiu i dels
seus entorns familiars.
«A l’ermita de Monte Toro,
de la vila des Mercadal, a
l’illa de Menorca, sent les 12
hores trenta minuts del diumenge dotze de febrer de
mil nou-cents seixanta- set,
es van reunir, a l’edifici annex
a la citada ermita, norantacinc associats, sota la Presidència de la Comissió Organitzadora i amb l’assistència del Sr. Batle de la referida
vila, D. Juan Onofre Pons,
per celebrar Junta General
Extraordinària», resa l’acta
fundacional d’Asinpros, on
ja es plantejava en l’ordre
del dia la «sol·licitud de declaració d’interès públic i
d’interès social per al centre d’ensenyament».
Encara que Asinpros ja
tenia molt clar des del seu
començament que la seva
activitat havia de rebre el
suport de l’administració
mitjançant la declaració
d’interès públic i social, van
haver de passar 39 anys per obtenir el reconeixement i declaració
d’entitat d’utilitat pública per part
del Govern central, després de
Continúa en la página siguiente
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Asinpros

Viene de la página anterior

superar nombroses auditories,
de presentar multitud d’informes
i d’assolir les condicions necessàries
per part Asinpros.
Entre els beneficis i drets que
aquesta declaració va reportar a
Asinpros es troba la de tenir preferència a l’hora de rebre subvencions o ajudes i l’assistència jurídica gratuïta, entre d’altres avanatges.
Asinpros va fer gala des dels
seus inicis d’una empenta social
impressionant tal i com demostren els seus primers nombres:
en la primera reunió van assistir
un total de 95 persones, mentre
que en tres mesos aquest nombre va augmentar fins els 350.
Segons les seves dades, aquesta
entitat ha arribat a tenir un màxim
de 482 socis.
Eren altres temps i altres nombres. El primer pressupost
d’Asinpros del 28 de febrer de 1967
mostrava un saldo positiu a favor
dels usuaris per als serveis de
55.289,51 pessetes. Una bona quantitat de doblers en aquella època.
I rallant de serveis Asinpros
sempre s’ha caracteritzat per intentar oferir als seus usuaris diferents
programes i instal·lacions amb
l’objectiu de satisfer al màxim les
seves necessitats i inquietuts culturals, com per exemple, els ambu-

Dates d’una llarga història
u 1967. Asinpros es funda el
12 de febrer

u1999. Ampliació dels tallers

uNom: Encara que es conegu-

u2001. Inici de les Unitats de

da com a Asinpros, el seu nom
actual és Associació Insular
d’Atenció a Persones amb Discapacitat.
u1983. Creació

dels serveis ambulatoris de
psicologia i logopèdia: Magon i Mestral.
u1996. Crea-

ció del primer
Centre Especial
de Treball de Menorca.
u1996. Creació del Primer

servei d’Unitat de Respir Familiar.
u1997. Creació de la primera

Fundació Tutelar de Menorca
per a persones amb discapacitat intelectual.
u1999. Apertura del primer

del centre ocupacional.

Desenvolupament Sectorial –
FEAPS.
u2006. Asinpros rep

reconeixement i declaració d’Entitat
d’Utilitat Pública per part del
Govern central.
u2006.
Obertura del
segon habitatge tutelat.

u2006. Implantació dels sistemes de qualitat de serveis.
u2006. Aprovació del projecte

per al nou centre ocupacional i
laboral Carlos Mir.

u2009. Entra a formar part

de la Fundació per a persones
amb discapacitat Illa de Menorca.

uInaguració del Centre Carlos

Mir per part dels Prínceps d’Astúries. 2 de març de 2011.
u95 socis prenen part a la pri-

mera reunió.

u482 és el nombre màxim de

socis que ha tingut l’entitat.

u55.289,51 pessetes és la

quantitat del primer pressupost

u355 persones van arribar a

la meta a la primera maxa esportiva-benèfica, de Maó a Ciutadella: 15 de maig de 1982.

uSòcia d’Honor: Ute Dalh per

dur més de 32 anys organitzant
festivals al Teatre Principal oferint els beneficis a ASINPROS.
u7 persones a càrrec de la Fun-

dació Tutelar de Menroca, entitat que se’n cuida de persones
incapacitades intel·lectualment
que no tenen família o tutor o
en aquells casos en què el seu
entorn familiar no se’n pot fer
càrrec.

uActual president. Manuel

latoris de psicologia i logopèdia:
Magon i Mestral, el centre especial de treball de Menorca, la unitat de respir familiar, la fundació
tutelar de Menorca per a persones amb discapacitat intelectual,
els habitatges tutelats, les unitats
de desenvolupament sectorialFeaps, la implantació de sistemes
de qualitat als serveis o el centre
ocupacional i laboral Carlos Mir.
Però a més de qualitat de ser-

Mobilització
Asinpros sempre ha fet
gala d’una empenta
social impressionant,
segons els seu nombres
veis, Asinpros destaca per la seva
insaciable capacitat per emprendre noves iniciatives amb els programes educatius en primer lloc
i passant també per jornades de
portes obertes i de formació, participació en trobades estatals i
amb contactes amb membres de
les principals federacions d’àmbit
balear i nacional, visites constants
de diferents grups, pràcticums
amb la Universitat de les Illes
Balears, línies d’ajuda per viatjar

Solà Petrus, des de 1985.

habitatge tutelat.

Continúa en la página 29

El Consell Insular de Menorca dóna l’enhorabona als guardonats
amb el Premi Ramon Llull 2017

Dra. Alícia Sintes Olives
ASINPROS
Illes per un Pacte

>>
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Asinpros

32 anys de presidència
u És el president més longeu

de la història d’Asinpros amb
32 anys de dedicació al càrrec
de forma ininterrompuda.
Manuel Solà Petrus va recollir
de mans de la presidenta del
Goven balear, Francina Armengol, el premi Ramon Llull
d’enguany.

Congregació. Sorprèn l’enorme
capacitat d’aquesta entitat per mobilitzar la societat per una causa solidària ● FOTOS ASINPROS I DIARI MENORCA

Carlos Mir. El primer president
d’Asinpros, que amb la seva dona i altres
persones, va impulsar la creació de l’entitat.

«Com li vaig dir a la presidenta Armengol, aquest guardó
és la cirereta que corona un
pastís», explica un Solà, que
encara s’emociona quan recorda aquell dia històric per a

l’Associació menorquina. El
president d’aquesta entitat
assegura que aquest reconeixement suposa una «satisfacció personal» per la feina feta,
però tambè per «la gran tasca
que ha fet i està fent tot
l’equip d’ASINPROS i el conjunt de la societat de l’Illa envers el col·lectiu
de les persones
amb discapacitat
intel·lectual». «I és
que com diu l’eslogan, Asinpros
som tots», afegeix
el màxim responsable de l’Associació.
La llista de presidents d’aquesta
entitat està encapçalada per Carlos Mir i Orfila
(1967-1975), Gabriel Mascaró
Melsión (19751981), i per José L. Fernández
Serra (1981-1985). Solà, amb
32 anys de presidència, és el
que li ha dedicat més temps
al càrrec, «del qual no visc»,
precisa

Gràcies Menorca, per ajudar-nos a construir la xarxa
d’atenció i serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual
i les seves famílies.

Implicació · Col·laboració · Estimació
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amb els programes de vacances
de l’Imserso amb independència
de la seva edat, presència en fires,
donatius rebuts per part d’innumerables entitats, associacions,
centres educatius, socials, culturals i esportius, així com sessions
d’hipoteràpia, programa de recolzament a families o tallers d’estiu.
Per la seva banda, Asinpros també ofereix unes petites gratificacions mensuals als usuaris per les
feines que desenvolupen als actuals
tallers ocupacionals, regals per
Nadal, sortides complementàries,
i col·laboracions amb projectes
concrets com per exemple la reforma o manteniment dels habitatges tutelats.
Els darrers serveis que s’han
posat en marxa són la creació d’un
parc geriàtric per a les classes de
fisioteràpia i rehabilitació, i la contractació d’un monitor d’Aquagym
pel Centre Polivalent Carlos Mir.

Activitats. Des de
l’entitat són plenament conscients que
els usuaris necessiten
estímuls de tot tipus i
el teatre i el bon humor en són una magnífica mostra. ● FOTO

CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS

Per celebrar els seus 50 anys
d’existència i coincidint amb la
data de la seva constitució, el passat 12 de febrer, els usuaris del
centre Carlos Mir van poder gaudir d’una festa i un concert de caire privat. Dos dies abans, l’Ajuntament de Maó va retre un petit
homenatge a Asinpros. El programa d’actes per commemorar el
mig segle de singladura també
incloïa una taula rodona a l’Ateneu de Maó amb el títol «Conviure amb la discapacitat intel·lectual» i com a proper esdeveni-

ASINPROS I DIARI MENORCA

Darrers serveis
Creació d’un parc
geriàtric a fisioteràpia i
rehabilitació i un
monitor d’aquagym
ment s’està preparant un sopar
institucional on es deixarà constància de molts exemples de la feina
feta per aquesta entitat.
Xerrar d’Asinpros és xerrar de
mobilització social, tal i com demostren les dades de la seva primera
marxa esportiva-benèfica, de Maó
a Ciutadella, organitzada el 15 de
maig de 1982. Segons la notícia
publicada per les pàgines d’aquest
mitjà de comunicació, van ser
nombroses les empreses de l’Illa
que es van entregar en cos i ànima per ajudar a fer realitat aquest
esdeveniment amb, per exemple, 250 quilos de taronges, 60 de
sobrossada o dos mil pans de quart.
A més dels 75 socorristes i 10
ambulàncies que es van activar
amb la col·laboració de Creu Roja,
participant també en aquest operatiu efectius de la Guàrdia Civil
i de les diferents policies locals
dels municipis de Menorca. Després del desplegament d’un operatiu d’aquesta magnitud l finalment van arribar a la meta de Ciutadella un total de 350 persones.

Teràpia. Els
tallers i les
classes d’hipoteràpia, bàsics.
● FOTO ASINPROS

