Mn. Joan Febrer i Rotger, Premi Pere Prats de Medi Ambient
2010

Els membres del Jurat, aquest matí a la seu del GOB
El jurat del Premi Pere Prats de Medi Ambient 2010, reunit aquest dissabte a la seu del GOB, ha decidit concedir aquesta distinció a Mn. Joan
Febrer i Rotger.
El jurat ha acordat premiar Joan Febrer per la seva activitat, coherent i constant, com a exemple de la feina ecologista feta amb i a favor de la gent.
Joan Febrer no ha aturat de transmetre durant anys i a centenars de joves el seu amor per la natura, un amor senzill i humil, d'arrels rurals i
vitalista. És exemple d'exponent clau de la generació que ens ha fet entendre allò de «qui estima Menorca no la destrueix», fent palesa la seva
estimació a la nostra illa. Ha dut a terme una activitat constant i discreta, des de la llibertat d'opcions, que ha influït i ha activat moltíssimes
persones en el compromís ambiental i la sensibilitat vers la conservació i la protecció del territori.
El jurat ha estat format per Josep Foguet, president insular del GOB; Josep Costa, soci elegit per sorteig; Justo Saura, president de l'Associació
Menorquina d'Empreses Nàutiques; Maria Josep Rebassa, presidenta del Cercle Artístic; Josep Pons Fraga, delegat-redactor en cap d'Ultima Hora
Menorca; i Josep M. Vidal Hernàndez, Coordinador Científic de l'IME.
L'acte públic de reconeixement i entrega del premi es celebrarà dissabte dia 11 a les 19:30 h a la seu del GOB a Maó. S'acompanyarà d'una
degustació gratuïta de productes de finques agràries amb acord de custòdia.

Felicitació
Ja era hora de que algú s'adonés de la presencia d'aquest gran capellà i millor persona, considerat per molts d'altres(capellans), com de segon nivell
per no ser de la línea actual, no vull fer més descripcions i que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.

Joan Febrer
Un premi molt merescut a una gran persona!

Un premi merescut
Hi sobren les paraules. La trajectòria d'en Joan parla per ella mateixa. En Joan és com un bon vi: guanya amb els anys. Enhorabona!

Ben fet
Molt encertada la decisió. De Joan Febrers haurém de tenir-ne molts!

Joan Febrer
Una gran persona, senzilla, humild i a l'abast de tothom. Un premi molt merescut tant a la trajectoria,com a la persona. Avui en dia en queden pocs
com ell. ENHORABONA!!

Premi a Joan Febrer
Molt bé!!!! en Joan ha estat una persona 100x100 coherent i un referent per a molts de nosaltres!!!
Enhorabona a n'en Joan Febrer, exemple total de coherència personal i entrega; també esteim d'enhorabona tots els que hem tingut s'oportunitat
de coneixer-lo i coincidir amb ell en algun moment de sa vida.

Premi Pere Prats
L'enhorabona pel premi atorgat a Joan Febrer, senzillament una persona bona

PREMI 2010
L'elecció me sembla molt encertada.
Felicitats Joan!

ENHORABONA
Som una companya de feina de Joan Febrer a l'Institut Biel Martí de Ferreries i voldria felicitar des d'aquí al premiat. Com a sòcia del GOB trob un
encert l'elecció d'aquest "pou de saviesa" que és en Joan Febrer. Encara que no coincidim en les creences religioses, des del meu agnosticisme he de
dir que és un home amb qui prens gust rallar mentre berenes. Felicitacions.

Premi Pere Prats

Hola a tots
ENHORABONA A EN JOAN FEBRER!!!!!!!!!!
Vull felicitar a el Gob i a en Joan Febrer per aquest premi tant merescut.Crec que no hi ha persona que hagi fet tanta feina des de fa tan de
temps en l'àmbit que ell s'ha mogut entre cristians, i no cristians, escoltes, petits, joves, adults i grans. Ha sigut una feina de formigueta per
aiibar a pujar un gran cim. Gràcies per la teva feina desinteressa en defensa de Menorca i dels valors ambientals i humans.
Salut,Chelo.

