CRONOLOGIA DE LES ILLES BALEARS DEL SEGLE XX
L’etapa autonòmica 19832006

1983
§

Les tirades dels principals diaris de Balears són: Última Hora,
30.687; Baleares, 13.109; i Diario de Mallorca, 24.332.

Febrer
Dia 22
§

El Congrés de Diputats de Madrid aprova definitivament l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Març
Dia 1
§

Entra en vigor l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Dia 19
§

El partit Unió Mallorquina celebra el seu congrés constituent on
Jeroni Albertí i Pere Morey són elegits president i secretari general
respectivament.

Abril
Dia 8
§

S’estrena a l’Auditòrium de Palma el film Bearn, una adaptació
cinematogràfica de Jaime Chávarri de la novel·la del mallorquí
Llorenç Villalonga.

Maig
Dia 3
§

L’escriptor i filòleg Francesc de Borja Moll es investit doctor
honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.
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Dia 7
§

Celebrades eleccions autonòmiques i municipals a les Illes
Balears. Els resultats foren el següents:

COMPOSICIÓ DEL PARLAMENT AUTONÒMIC
PSOE

99.202 vots

21 diputats

APPDPUL

100.994 vots 21 diputats

UM

43.314 vots

6 diputats

PSM (MALLORCA)

16.056 vots

2 diputats

PSM (MENORCA)

3.370 vots

2 diputats

INDEPENDENTS DE MENORCA

2.086 vots

1 diputats

INDEPENDENTS D´EIVISSA

2.216 vots

1 diputats

PDL

2.448 vots

1 diputats

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
PSOE

85.936 vots

11 consellers

APPDLUL

85.850 vots

11 consellers

UM

43.314 vots

6 consellers

PSM

16.056 vots

2 consellers

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PSOE

8.813 vots

5 consellers

APPDPUL

7.778 vots

4 consellers

PSM

3.370 vots

2 consellers

INDEPENDENTS

2.086 vots

1 conseller

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR D´EIVISSA I FORMENTERA
APPDPUL

7.366 vots

6 consellers

PSOE

4.453 vots

4 consellers

PDL

2.448 vots

1 conseller

COMPOSICIÓ DE L´AJUNTAMENT DE PALMA
PSOE

56.354 vots

14 regidors

APPDPUL

45.330 vots

11 regidors

UM

9.588 vots

2 regidors

PSM

4.956 vots

PCIB

3.878 vots

CDS

2.509 vots

PCOE

907 vots
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Dia 23
§

El RCE Mallorca segueix l’ascens a la categoria de Primera Divisió
de la Lliga de Futbol espanyola.

Dia 30
§

Unió Mallorquina UM dóna suport a Aliança Popular AP per
formar

govern

mitjançant

un

pacte

de

legislatura

que

formalitzaran els polítics de Gabriel Cañellas i Jeroni Albertí.
Segons aquest pacte, el primer obtindrà la Presidència del Govern
Balear, mentre que el segon presidirà el Consell Insular de
Mallorca.
§

Constituït el primer Parlament Autonòmic de Balears sota la
presidència d’Antoni Cirerol, d’Aliança Popular.

Juny
Dia 10
§

Es constitueix el primer Govern de la Comunitat Autònoma
Balear, presidit per Gabriel Cañellas Fons, d’Aliança Popular.

Novembre
Dia 30
§

Gabriel Alomar es anomenat Fill Il·lustre de Palma per la
corporació municipal d’aquesta ciutat.

Desembre
Dia 26
§

Mor a Mallorca Joan Miró, artista que va arribar per primera
vegada a l’illa l’any 1940, fugint de la invasió alemanya de París, i
on va residir intermitentment des d’aleshores.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

3

1984
Gener
Dia 7
§

L’escriptor menorquí Pau Faner obtingué el Premi Josep Pla de
novel·la per la seva obra Fins al Cel.

Febrer
Dia 21
§

L’Audiència Nacional refusa definitivament la urbanització de Sa
Dragonera.

Març
Dia 14
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 1/1984, de 14 de març d’ordenació i protecció
d’àrees naturals d’interès especial a iniciativa del PSOE, PSMEN
i UM. Dictamen legislatiu que serà remès al Tribunal Suprem,
essent

resolt

favorablement

per

sentència

del

Tribunal

Constitucional.
Dia 28
§

Mor a Barcelona el científic mallorquí Josep Maria Sureda i
Blanes, president de l’Associació per a la Cultura de Mallorca
entre 1934 i 1936.

Dia 31
§

El Parlament aprova, a proposta del PSMEN i UM, la Llei
3/1984, de 31 de març, en què es declarava Es Trenc – Salobrar
de Campos com a àrea natural d’especial interès. Dictamen
legislatiu que serà portat al Tribunal Suprem i que serà resolt en
darrera instància per sentència del Tribunal Constitucional a
favor de la dita llei.
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Juny
Dia 21
§

Una onada gegantina enfonsa més de quaranta vaixells al port de
Ciutadella.

Agost
Dia 4
§

S’estudia la implantació d’un impost turístic a les Balears que
serviria per finançar la infrastructura del sector.

Setembre
Dia 8
§

Commemoració del primer centenari de la coronació pontifícia de
la Verge de Lluch.

Dia 13
§

El president del Govern Gabriel Cañellas, admet haver encarregat
obres per a l’administració autonòmica a una empresa de la seva
família.

Octubre
Dia 5
§

El director Provincial de Treball afirma que els índexs de
creixement de l’economia submergida a les Balears, superen als
oficials.

Dia 11
§

S’inicien els actes per celebrar el Dia de la Hispanitat. Aquests es
plasmaran en l’assistència dels reis d’Espanya i d’una ampla
representació

de

personalitats

hispano–americanes

a

les

celebracions que commemoraven el bicentenari de la mort de frai
Juníper Serra, a la vila de Petra, i en segon terme, amb la
inauguració oficial del Parc de la Mar a mans del rei Joan Carles
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Dia 19
§

El filòleg Francesc de Borja Moll es investit Doctor Honoris Causa
per la Universitat de València.

Dia 30
§

El Parlament aprova la Llei 9/1984, de 30 d’octubre, on es
declara dia primer de març com a Dia de les Illes Balears

Novembre
Dia 1
§

Ciutat Ràdio inicia les seves emissions, convertintse en la
primera ràdio «lliure» de les Balears.

Dia 11
§

El president de Xina Li Xiannian visita Palma, iniciant així la seva
visita oficial a Espanya.

Dia 16
§

El PSOE presenta una moció contra tot el govern de les Balears,
proposant la reprovació de l’executiu autonòmic i la creació d’una
comissió

de

13

membres

per

investigar

les

presumptes

vinculacions del president Gabriel Cañellas amb l’empresa Torcal
i Promociones Zeus.
Dia 19
§

Unió Mallorquina UM renuncia als pactes de suport legislatiu al
Govern de les Balears a causa de les contínues acusacions
d’incompliment d’aquests per part d’Aliança Popular AP.

Desembre
Dia 2
§

Manifestació a Palma en contra de l´OTAN en la que hi
participaren alguns polítics com, els comunistes, Paco García i
José Valero, i el portaveu parlamentari del PSM, Sebastià Serra,
així

com

diversos

dirigents

d’organitzacions

ciutadanes

i

ecologistes com la Federació d’Associacions de Veïns i el GOB.
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Dia 20
§

El president de Líbia, Gadafi, de visita oficial a Palma.

Dia 26
§

Gran preocupació en el sector ramader mallorquí arrel d’un brot
de pesta porcina.

1985
§

Durant aquest any, la premsa forana mallorquina experimenta el
seu

moment

de

màxim

esplendor,

amb

un

total

de

76

publicacions, 45 de les quals sorgiren a partir de 1980.

Gener
Dia 19
§

La bijuteria es referma com el segon sector exportador balear,
després del calçat, capitalitzant quasi el 10 % de l’exportació
global.

Dia 23
§

Té lloc a Palma una entrevista entre el president del Govern
espanyol Felipe González, i el seu homòleg mexicà Miguel de la
Madrid, en la qual es tractaren assumptes econòmics i polítics
comuns a ambdós estats.

Febrer
Dia 13
§

Polèmica per la decisió del delegat del Govern de tancar les
emissores «lliures» Ciutat Radio i Ràdio Activitat, per no complir
la normativa legal vigent sobre aquest tema.

Dia 21
§

El Govern de les Illes Balears acordà comprar s’Albufera d’Alcúdia
per 360 milions. Amb aquesta iniciativa es conservarà una de les
zones humides més importants del Mediterrani.
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Març
Dia 3
§

Coincidint amb la commemoració del segon aniversari de
l’autonomia balear, el president del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, Cosme Vidal, manifestà la necessitat que la Llei
Electoral de la Comunitat Autònoma contempli la paritat
corregida a la composició del Parlament Balear.

Dia 17
§

Celebrat el congrés regional del PSOE a Balears on Josep Moll es
elegit com a nou secretari general.

Dia 26
§

Balears, segons es desprèn d’un estudi realitzat sobre la renda
turística, es converteix en la regió espanyola més depenent
d’aquest sector.

Abril
Dia 19
§

Instal·lada en el Parc de la Mar l’obra titulada Mitja Lluna, de
l’escultor avantguardista Guinovart.

Dia 22
§

L’escriptor solleric Miquel Ferrà Martorell guanya el premi Ramon
Llull de novel·la en català per la seva obra El misteri del cant z

506.

Maig
Dia 2
§

Inaugurat l’edifici de les delegacions ministerials a Balears, situat
en el polígon de Llevant de Palma.

§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 5/1985, de 2 de maig, on es declara Ses Salines
d´Eivissa–Formentera i els illots intermedis com a àrea natural
d’especial interès ANEI.
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Dia 8
§

Mor a Madrid el senador socialista per Mallorca Antoni Ramis
com a conseqüència d’un accident de trànsit.

Dia 17
§

Inaugurat el tram d’autovia entre s´Arenal i Cala Blava amb la
satisfacció dels hotelers de la Platja de Palma i l’oposició del grup
ecologista GOB.

Dia 22
§

Aprovats per el Consell de Ministres els estatuts de la Universitat
de les Illes Balears.

Juny
Dia 2
§

El Govern de la Comunitat Autònoma redactà un pla econòmic
regional on es preveu una reorientació dels excedents del sector
turístic cap a la indústria i l’agricultura.

Dia 13
§

Viajes Iberia i Cyrasa, dues empreses mallorquines, es fan amb
l’agència de viatges Marsans, propietat del Institut Nacional
d’Indústria INI.

Dia 20
§

La vaga general organitzada per el sindicat CCOO va ésser
secundada a les Illes per un sector mínim de la població activa.

Dia 22
§

El mallorquí Josep Amengual aconseguí en aigües d’Alcúdia el
seu tercer títol mundial de pesca submarina.

Juliol
Dia 4
§

Fèlix Pons fou nomenat ministre d’Administració Territorial, dins
un pla de remodelació del Govern Central, després d’haver dimitit
com a portaveu del PSOE al Parlament de les Illes Balears.
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Dia 17
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova, a iniciativa del PSMEN, la Llei 8/1985, de 17 de juliol, on
es declara Sa Punta de n’Amer, del terme municipal de Sant
Llorenç des Cardassar, com àrea natural d’especial interès.

Dia 26
§

El patró mallorquí José Carlos Frau aconseguí el subcampionat
del món de vela a la classe Europa, en aigües de Noruega.

Agost
Dia 5
§

El Palau de l’Almudaina és acondicionat com a Reial Lloc.

Dia 8
§

El jazzista nordamericà Benny Carter actuà a Palma tancant el
Festival de Jazz.

Dia 16
§

El primer avortament legal de l’Estat espanyol va tenir lloc a
Eivissa, a la residència sanitària de Can Misses.

§

Després d’un intens debat parlamentari, es col·locat a la Serra
d’Alfàbia el repetidor de l’emissora catalana TV3, que serà
gestionat per una entitat cívica privada.

Octubre
Dia 11
§

Confirmada l’existència dels dos primers casos de SIDA a les
Balears.

Dia 25
§

Unió Mallorquina romp el pacte de govern amb Aliança Popular,
la qual cosa deixa al Govern en minoria parlamentària.
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Novembre
Dia 8
§

Descoberta a Eivissa una important xarxa internacional de tràfec
de drogues amb connexions a França, Suïssa, i EE.UU.

Desembre
Dia 7
§

Mor a Deià el poeta i escriptor anglès Robert Graves a l’edat de 90
anys.

Dia 21
§

La policia fa esclatar un artefacte situat a la banca Abel Matutes
de Palma.

§

Clausurat el 8è Congrés del PSM, on Mateu Morro és elegit
secretari general.

1986
Gener
Dia 6
§

L’escriptor menorquí Pau Faner va obtenir el Premi Nadal de
literatura amb la seva obra Flor de Sal.

Dia 8
§

La família Saridakis reclama als jutjats els béns del palau de
Marivent, actual residència reial, al no haverse dedicat el dit lloc
a la funció de museu per la qual fou donat a la Diputació
Provincial l’any 1965.

Dia 13
§

El Dr. Bartomeu Darder realitza a Palma la primera fecundació in
vitro de les Balears.

Dia 19
§

El Tribunal de Comptes de l’Estat ha remès al president del
Govern i a Les Corts Generals un informe sobre l’auditoria duta a
terme sobre el Govern Balear, en la qual s’han detectat
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irregularitats pel que respecta a la contractació de personal i de
serveis.
Dia 21
§

Amotinament a la presó de Palma en demanda de millores,
donada la mala situació en què es troben els interns del centre
penitenciari.

Dia 26
§

El cineasta mallorquí Agustí Villaronga ha estat seleccionat per
participar en el concurs oficial de cinema de la ciutat de Berlín a
la secció d’estrenes europees per la seva pel·lícula Tras el cristal.

Març
Dia 11
§

El director general d’Editora Balear, Antonio Ruíz Romero, fou
nomenat vicepresident de l’Associació Espanyola d’Editors.

Dia 12
§

Resultats del referèndum de l’OTAN a les Balears:

BALEARS

MALLORCA

SÍ

151.544

SÍ

127.486

NO

96.508

NO

79.186

ABSTENCIÓ

251.167

ABSTENCIÓ

33.106

EIVISSA I FORMENTERA

MENORCA

SÍ

11.598

SÍ

12.469

NO

6.464

NO

10.858

ABSTENCIÓ

33.106

ABSTENCIÓ

19.560

Abril
Dia 21
§

S’inicia a Mallorca la Volta Ciclista a Espanya.

Dia 29
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a
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les Illes. Disposició legal que serà recorreguda per qüestió
d’inconstitucionalitat per el Govern Central davant el Tribunal
Constitucional el qual fallarà a favor de l’Administració Central.
Dia 30
§

Inauguració a Palma del II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana.

Maig
Dia 6
§

El polític mallorquí Jeroni Albertí és elegit cap de llista d’Unió
Mallorquina UM per a les eleccions generals.

Dia 7
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 4/1986, de 7 de maig, on es declara s’Albufera des
Grau com àrea natural d’especial interès.

Dia 18
§

El Reial Mallorca aconsegueix l’ascens a la I Divisió del futbol
espanyol.

Dia 23
§

Els representants de Coalició Popular, Unió Democràtica de
Menorca i el Partit Socialista de Menorca boicotejaren la visita del
president del Senat, José Federico de Carvajal, a Menorca.

Dia 29
§

El grup de rock espanyol La Polla Records actuà al Parc de la Mar
de Palma.

Juny
Dia 6
§

El GOB i Greenpeace inicien a Palma una campanya per la
suspensió de les maniobres militars a Cabrera i per que aquesta
sia declarada Parc Nacional.
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Dia 14
§

Manifestació

ecologista

contra

l’obertura

de

l’autopista

de

s´Arenal.
Dia 15
§

El candidat del PSOE a la presidència del Govern, Felipe González
,realitza un míting al Palau Municipal d’Esports de Palma. A més,
hi intervingueren els mallorquins Ramon Aguiló, Emilio Alonso i
Fèlix Pons.

§

L’equip mallorquí de voleibol Son Amar es va fer amb la Copa del
Rei d’aquest esport.

Dia 16
§

El militant socialista Juan March fou expulsat del sindicat UGT
degut a les seves manifestacions a favor de l´OTAN.

Dia 22
§

Resultat de les eleccions generals a les Balears:

CONGRÉS DELS DIPUTATS A BALEARS
PSOE

137.304 vots

AP

117.014 vots

CDS

38.475 vots

PRD

24.424 vots

IU

7.936 vots

PSM

7.535 vots

CONGRES DELS DIPUTATS A MALLORCA
PSOE

112.678 vots

AP

94.734 vots

CDS

33.626 vots

UM

21.309 vots

PCEIU

6.360 vots

PSM

6.142 vots
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CONGRÉS DELS DIPUTATS A MENORCA
PSOE

12.606 vots

AP

9.000 vots

CDS

2.453 vots

UM

2.237 vots

PCEIU

910 vots

PSM

1.288 vots

CONGRÉS DELS DIPUTATS A EIVISSA I FORMENTERA
PSOE

12.020 vots

AP

13.280 vots

CDS

2.396 vots

UM

812 vots

PCEIU

667 vots

PSM

105 vots

CONGRÉS DELS DIPUTATS (TOTAL ESPANYA)
PSOE

8.919.354 vots

185 escons

AP

5.330.107 vots

104 escons

CDS

1.891.397 vots

19 escons

PCEIU

930.107 vots

7 escons

SENADORS ELECTES PER MALLORCA
1) Emilio Alonso (PSOE)
2) Antonio Buades (CP)
3) Antonio Garcías (PSOE)

SENADOR ELECTE PER MENORCA
1) Antoni Villalonga (PSOE)

SENADOR ELECTES PER EIVISSA I FORMENTERA
1) Alonso Marí (CP)

Dia 25
§

El president d’Aliança Popular AP a Mallorca i vicepresident del
Consell Insular d’aquesta illa, Joan Verger demana la dimissió del
candidat de Coalició Popular a la presidència del Govern, Manuel
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Fraga, degut als mals resultats obtinguts per aquesta formació
política a eleccions generals.

Juliol
Dia 2
§

El PSOE elegeix a Ramon Aguiló i Francesc Triay com a candidats
a la batlia de Palma i a la presidència de la Comunitat Autònoma
respectivament.

Dia 15
§

El polític socialista mallorquí Félix Pons és elegit president del
Congrés dels Diputats per 332 vots a favor i 9 en blanc, en la
sessió de constitució de la nova cambra.

Agost
Dia 2
§

A Mallorca dóna llum al seu primer nen proveta. La intervenció va
ésser duta a terme per el grup mèdic CEFIVBA dirigit per els
doctors Darder i Canyelles.

Dia 10
§

La cantant Nina Hagen actuà a Eivissa formant part dels actes
que conformaven el Festival del Sol.

Dia 11
§

El fill del sha de Pèrsia, Reza Palehvi, i la seva dona Yasmine de
vacances a Mallorca.

Setembre
Dia 26
§

Sebastià Verd és nomenat nou director del centre regional de TVE
a les Balears.
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Octubre
Dia 3
§

L’escultor de Porreres Gaspar Servera aconseguí el primer premi
Ciutat de Palma en l’especialitat d’escultura, per la seva obra
Badall Matinal.

Dia 15
§

Tres menorquins ferits en l’atemptat perpetrat per la banda
terrorista ETA a Barcelona.

Dia 17
§

Segons decisió presa per el Consell de Ministres, tots els joves de
les Balears que hagin de realitzar el servei militar, ho podran
realitzar a la seva pròpia regió.

Dia 23
§

El Govern de la Comunitat Autònoma prohibeix totalment la
comercialització i caça de tords, davant els darrers anàlisis
efectuats on es detecten índexs de contaminació radioactiva
perillosos per a la salut com a conseqüència de l’accident de la
central nuclear soviètica de Txernovil.

Novembre
Dia 19
§

Comença a funcionar a Mallorca una nova empresa xàrter, Sun
Airways

Dia 25
§

El Parlament de les Illes Balears aprova la Llei Electoral de la
Comunitat

Autònoma,

disposició

legal

basada

en

la

proporcionalitat corregida.

Desembre
Dia 4
§

Inaugurada en una de les sales del Palau Solleric, l’exposició
titulada La Guerra Civil de 1936 a Mallorca, una mostra on
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s’intenta reflectir, mitjançant documents, quadres, fotografies, i
utensilis, com fou la vida a Mallorca durant els tres anys que
durà el conflicte.
Dia 18
§

El pintor felanitxer Miquel Barceló obté el Premi Nacional d’Arts
Plàstiques.

1987
Febrer
Dia 11
§

El Parlament Balear aprova la Llei 9/1987, d´11 de febrer, d’acció
social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, normativa
legal que fins avui en dia és parcialment incomplida.

Dia 18
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova, a iniciativa del PSM la Llei 1/1987, de 18 de febrer, que
preveu la creació d’un Síndic de Comtes, institució que en
l’actualitat, encara no s’ha constituïda.

Dia 19
§

Polèmica i oposició entorn a la decisió de l’Ajuntament de Campos
d’aprovar la construcció de doscents apartaments i un camp de
golf a Es Trenc.

Març
Dia 3
§

Es declara un incendi al cinema Augusta de Palma.

Dia 10
§

El conseller d’Educació i Cultura, Francesc Gilet, s’ha dirigit al
director general de Belles Arts per reclamar la devolució a les illes
dels caps de bou de Costitx, que es troben al Museu Arqueològic
Nacional.
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Dia 11
§

El Parlament Balear aprova una moratòria per paralitzar la
construcció de ports esportius, tot i l’oposició a aquesta decisió
del grup parlamentari popular.

Dia 20
§

Mor a Cambridge als 87 anys el professor i intel·lectual mallorquí
Joan Mascaró i Fornés, considerat com el millor traductor del
sànscrit a la llengua anglesa.

Abril
Dia 1
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma aprova la Llei 8/1987,
d´1 d’abril, d’ordenació territorial de les Illes Balears

Dia 14
§

El rei Joan Carles I entrega la Medalla d’Or de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears al marquès de Mondéjar.

Dia 24
§

El Ministeri de Defensa posa punt i final a les maniobres militars
a Cabrera com a conseqüència de les pressions ecologistes i d’un
informe del Centre Superior d’Investigacions Científiques CSIC
que posa de manifest l’elevat interès ecològic d’aquest arxipèlag.

Maig
Dia 3
§

Inaugurat el Museu Romà d’Alcúdia, en el que es recullen les
troballes

realitzades

a

les

excavacions

arqueològiques

de

Pollentia.
Dia 9
§

La nedadora Marta Sastre, del Club Natació Palma, aconsegueix
el rècord d’Espanya a la prova de 1500 m.
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Dia 18
§

La

Junta

Electoral

Provincial

suspèn

les

campanyes

institucionals de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular de
Mallorca després d’una denúncia presentada pel PSOE, al
considerar

que

aquestes

contenen

propaganda

electoral

encoberta.
Dia 29
§

27 ferits i 20 detinguts als aldarulls produïts al Concurs de Pop
Rock de Palma durant l’actuació del grup espanyol Decibelios.

Juny
Dia 1
§

El tenista mallorquí Albert Tous disputa les semifinals de dobles
del torneig de tennis de Roland Garros, fent parella amb José
López Moreno.

Dia 10
§

Celebrades eleccions autonòmiques i municipals a les Illes
Balears. Els resultats foren els següents:

PARLAMENT AUTONÒMIC
APPDL

123.130 vots 25 escons

PSOE

108.910 vots 21 escons

UM

30.247 vots

4 escons

PSM

16.383 vots

2 escons

AJUNTAMENT DE PALMA (MUNICIPALS)
PSOE

51.144 vots

12 regidors

APPDL

43.397 vots

10 regidors

CDS

15.715 vots

3 regidors

UM

8.777 vots

2 regidors

PSM (EN)

5.427 vots

0 regidors

IU

4.769 vots

0 regidors
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COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AP

96.470 vots

13 consellers

PSOE

87.986 vots

11 consellers

UM

30.247 vots

4 consellers

CDS

29.028 vots

3 consellers

PSM

16.383 vots

2 consellers

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PSOE

10.472 vots

5 consellers

AP

11.412 vots

5 consellers

PSMEN



CDS

2.732 vots

1 consellers

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR D´EIVISSA I FORMENTERA
AP

15.248 vots

7 consellers

PSOE

10.452 vots

5 consellers

CDS

2.386 vots

1 consellers

PARLAMENT EUROPEU A BALEARS
AP

119.845 vots

PSOE

114.536 vots

CDS

39.776 vots

UM

19.64 vots

PSMEN

9.820 vots

IU

7.440 vots

PDP

7.421 vots

PARLAMENT EUROPEU A MALLORCA
PSOE 92.376 vots
AP

94.909 vots

CDS

34.227 vots

UM

18.940 vots

PSM

8.984 vots

IU

6.098 vots
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PARLAMENT EUROPEU A MENORCA
PSOE 12.095 vots
AP

10.451 vots

CDS

3.134 vots

UM

75 vots

PSM

8.984 vots

IU

6.098 vots

PARLAMENT EUROPEU A EIVISSA I FORMENTERA
PSOE 10.065 vots
AP

14.485 vots

CDS

2.415 vots

UM

49 vots

PSM

111 vots

IU

555 vots

Dia 28
§

Ramon Aguiló, és reelegit batle de Palma gràcies a l’abstenció de
CDS.

§

Gabriel Canyelles és reelegit president de la Comunitat Autònoma
gràcies al suport d’UM.

§

Jeroni Albertí és elegit president del Consell Insular de Mallorca
amb els vots d’Aliança Popular AP, i UM, i l’abstenció del CDS.

Juliol
Dia 27
§

L’espòs de l’actriu Mary Sampere, Francesc Pigrau, es suïcida
llançantse a la mar durant la travessa entre Barcelona i Palma.

Dia 30
§

Els

regidors

de

l’Ajuntament

de

Palma

s’augmenten

les

percepcions en un 73 %.
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Agost
Dia 3
§

Aprovat el segon cicle d’empresarials a la UIB per decisió del
Consell de Ministres.

Dia 23
§

La vaga de controladors aeris a l’aeroport de Son Sant Joan
motiva que quinze mil persones hagin de pernoctar al recinte.

Setembre
Dia 3
§

La cadena hotelera Sol es fa amb el control de la seva homòloga
Melià per una quantia de dotze mil milions, significant aquesta
unió el refermament de la cadena Sol com a la primera a nivell
estatal i la tercera a nivell mundial.

Dia 11
§

Dimiteix el batle de Ciutadella, el socialista Antoni Orell.

Dia 22
§

El cantautor català Joan Manel Serrat actua a la Plaça de Toros
de Palma.

Octubre
Dia 11
§

La ballarina russa Maya Plisetskaya actua a l’Auditòrium de
Palma amb el Ballet Bolsoy de Moscou.

Dia 20
§

El polític Cristòfol Soler presenta la seva dimissió com a president
del PDP a Balears.

Dia 21
§

Formació d’una cadena humana a Palma per manifestarse en
contra de l’existència de bases americanes en territori espanyol.
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Dia 30
§

Multitudinària manifestació a Palma reivindicant la construcció
d’un hospital a Manacor.

Novembre
Dia 5
§

Manifestació a Palma, convocada per grups ecologistes, per
demanar que l’illa de Cabrera sia declarada Parc Nacional.

1988
Gener
§

Miquel Alenyar, elegit nou president de l’Obra Cultural Balear.

Dia 16
§

Les televisions locals de Mallorca creen la federació per a la
legalització de les televisions locals.

Març
Dia 7
§

L’empresa mallorquina Perlas Majórica es converteix en la
primera empresa exportadora de les Balears.

Dia 13
§

El polític Gabriel Cañellas és reelegit president d’Aliança Popular
a les Balears en el 5è Congrés Regional.

Abril
Dia 6
§

El Parlament aprova l’avantprojecte d’obra del túnel de Sóller.

Dia 7
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 1/1988, de 7 d’abril, on es declara la zona litoral i
boscosa de la costa sud del terme municipal de Ciutadella,
compresa entre l’arenal de Son Xoriguer i Cala Galdana, com àrea
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natural d’especial interès a iniciativa del Consell Insular de
Menorca.
Dia 14
§

El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma aprova un
Decret en el què es regula i normalitza la nova toponímia dels
pobles de Mallorca.

Dia 16
§

Constituïda a les Balears l’Associació Balear de Joves Empresaris.

Dia 25
§

El grup ecologista GOB i l’associació en defensa del patrimoni
ARCA demanen a la Conselleria de Cultura del Govern Balear que
Sa Riera sia declarada patrimoni artístic, per evitar així que es
converteixi en uns aparcaments soterranis, com projectava
l’Ajuntament de Palma.

Dia 28
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova, a iniciativa del Consell de Menorca, la Llei 2/1988, de 28
d’abril, on es declara el Barranc d’Algendar com àrea natural
d’especial interès.

Maig
Dia 11
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 5/1988, d´11 de maig, on es declara s’Estany des
Peix de Formentera com a àrea natural d’especial interès.

Juny
Dia 5
§

El Reial Mallorca baixa a la Segona Divisió del futbol espanyol.
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Juliol
Dia 2
§

Marxa sobre l’aeroport en protesta per la utilització de la segona
pista d’aterratge.

§

Manifestació convocada per les associacions de veïns de Can
Pastilla i Pla de Sant Jordi.

Dia 14
§

El Consell Insular de Mallorca compra s’Illot de Sa Dragonera a
una entitat bancària per una quantitat de 280 milions de
pessetes.

Dia 19
§

Inaugurada una exposició del pintor català Antoni Tàpies a Sa
Llotja.

Setembre
Dia 18
§

Iniciada la reforma de l’escorxador públic de Palma amb la
intenció de convertirlo en un centre de caràcter cívic.

Dia 21
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova, a iniciativa del PSMEN la Llei 9/1988, de 21 de
setembre, on es declara sa Canova d’Artà com a àrea natural
d’especial interès.

Dia 24
§

El religiós mallorquí frai Juníper Serra és beatificat per Joan Pau
II a Roma, finalitzant així un procés iniciat al 1943.

Octubre
Dia 6
§

El Parlament, després d’una sèrie de tensions amb el Ministeri de
Defensa, aprova la proposició del PSMEN de declarar l’arxipèlag
de Cabrera com a parc nacional.
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Dia 22
§

La reina d’Anglaterra Isabel II visita Mallorca convidada per els
monarques espanyols.

Dia 26
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 11/1988, de d’octubre, on es declara l’àrea que
comprèn la zona d’Atalis, Barranc de sa Vall i es Bec i platges de
Son Bou als termes municipals des Mercadal i Alaior com a àrea
natural d’especial interès.

Novembre
Dia 17
§

Els vots d’Aliança Popular, Unió Mallorquina, i de Carles Ricci,
diputat del grup mixt, permeten que s’aprovi al Parlament el
projecte de llei del govern que donarà pas a la Llei de camps de
golf.

Desembre
Dia 14
§

Èxit de la vaga general convocada per els sindicats UGT i CCOO,
fou secundada a les Balears per un gran nombre de treballadors.

Dia 17
§

El diputat del PSOE per Eivissa, Enric Ribas, deixa el partit per
disconformitat amb la línia política duta a terme per aquest partit
i s’integra al grup mixt del parlament.

Dia 19
§

El polític mallorquí Jeroni Albertí deixa Unió Mallorquina.

Dia 20
§

L’hoteler mallorquí Gabriel Escarrer nomenat doctor Honoris
Causa per la Universitat de les Illes Balears.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

27

1989
Gener
Dia 31
§

El líder de la OLP, Iasser Arafat visita Mallorca per entrevistarse
amb el polític austríac Kreiski.

Febrer
Dia 22
§

El Parlament illenc aprova la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la
funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Març
Dia 2
§

Els mallorquins Aïna Moll, Jaume Vidal Alcover i Miquel Àngel
Riera reben de Jordi Pujol, president de la Generalitat de
Catalunya, el Premi Sant Jordi.

Dia 14
§

L’actriu francesa Jeanne Moreau arriba a Palma per presentar a
l’Auditòrium l’obra Le Récit de la Servante Zedine.

Dia 16
§

Manifestació a Palma, convocada pel GOB, per reivindicar la
declaració de Cabrera com a Parc Nacional.

Dia 17
§

El president del Congrés dels Diputats, Félix Pons, fou investit
Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears.

Dia 18
§

Raixa, una de les possessions més prestigioses de Mallorca,
situada al terme de Bunyola, ha estat posada a la venda.

Dia 24
§

Constituït el nou Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
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Dia 29
§

El Parlament de les Illes Balears aprova, a iniciativa del Consell
Insular de Menorca la Llei 4/1989, de 29 de març, on es declara
la zona compresa entre Cala Mitjana i platges de Binigaus, així
com els barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, la Cova de Son
Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, sa Torre Vella i Binigaus, com
àrea natural d’especial interès.

Abril
Dia 13
§

El Parlament aprova la Llei de Consells Insulars, l’article 9 de la
qual consagra la capacitat de vet dels tres ens insulars.

Dia 20
§

L’escriptora mallorquina Carme Riera guanya el Premi Ramon
Llull de novel·la amb l’obra Joc de Miralls.

Dia 22
§

Incendi provocat al repetidor d’Alfàbia, que impedirà la recepció
dels canals autonòmics catalans.

Maig
Dia 8
§

El poeta eivissenc Marià Villangómez obté el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.

Dia 12
§

El director mallorquí Agustí Villaronga presenta la seva pel·lícula

El niño de la luna a la 42ena. edició del Festival de Cannes.

Juny
Dia 16
§

Es celebren eleccions al Parlament europeu.
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Dia 17
§

Constituïda la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
integrada per 52 batles.

Dia 30
§

El Govern Balear adquireix un tresor de la cultura mallorquina
almohade del segle XII.

Juliol
Dia 6
§

El poblat pretalaiòtic de Son Bugadelles a Santa Ponça fou
arrasat davant la passivitat de les autoritats municipals.

Dia 23
§

El mallorquí Macià Manera serà posat a disposició de l’Audiència
Nacional per la seva presumpte pertinença a l’organització
terrorista Terra Lliure.

Agost
Dia 3
§

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears obliga a la
Comunitat Autònoma de disposar d’impresos en castellà.

Dia 21
§

Mor a Mèxic als 93 anys l’històric dirigent socialista balear Ignasi
Ferretjans.

Setembre
Dia 5
§

El Consell Polític d’Unió Mallorquina decideix no presentar
candidatura conjunta amb el Partit Popular a les pròximes
eleccions generals.
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Dia 6
§

Un gran temporal assola les Illes Balears provocant cinc morts
així com gran quantitat de danys materials. La localitat costanera
de Portocolom va veure com tres treballadors perdien la vida quan
es trobaven a l’interior de l’hotel Cas Corso.

Dia 30
§

El Papa Joan Pau II beatifica a la religiosa de Sencelles sor
Francinaina Cirer.

Octubre
Dia 1
§

La Cooperativa Agraria Poblense –CAP– es declara en suspensió
de pagaments.

Dia 28
§

Resultats eleccions generals a les Balears

ELECCIONS GENERALS A BALEARS
PP

140.911 vots

PSOE

118.624 vots

CDS

31.630 vots

IU

17.540 vots

PSM

7.985 vots

RUÍZ MATEOS

6.737 vots

ELS VERDS

8.750 vots

ELECCIONS GENERALS A MALLORCA
PP

113.162 vots

PSOE

91.482 vots

CDS

26.756 vots

PSM

6.428 vots

PCEIU

13.624 vots

ALTRES

22.800 vots
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ELECCIONS GENERALS A MENORCA
PP

11.934 vots

PSOE

11.053 vots

CDS

2.892 vots

PSM

1.027 vots

PCEIU

2.483 vots

ALTRES

1.414 vots

ELECCIONS GENERALS A EIVISSA I FORMENTERA
PP

14.995 vots

PSOE

12.089 vots

CDS

1.982 vots

PSM

532 vots

PCEIU

1.433 vots

ALTRES

1.509 vots

ELECCIONS GENERALS A L’ ESTAT ESPANYOL
PSOE

7.978.126 vots

176 escons

PP

5.197.236 vots

106 escons

IU

1.825.630 vots

17 escons

SENADORS ELECTES PER MALLORCA
1) Simón Pedro Barceló (PP)

108.407 vots

2) Joaquín Cotoner Goyeneche (PP)

100.541 vots

3) Antonio Garcías (PSOE)

89.096 vots

SENADOR ELECTE PER MENORCA
1) Martín J. Escudero (PP)

11.620 vots

SENADOR ELECTE PER EIVISSA I FORMENTERA
1) Alonso Marí Calbet (PP)

13.554 vots

Novembre
Dia 5
§

Manifestació a Santanyí en contra de la urbanització de Cala
Mondragó.
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Dia 15
§

El Govern Balear compra Cala Mondragó per 1950 milions de
pessetes amb la intenció de convertirla en Parc Natural, després
que l’Ajuntament de Santanyí declarés l’àrea com a zona
urbanitzable.

1990
Gener
Dia 28
§

L’escriptor i advocat mallorquí Josep Melià ha estat expulsat del
CDS de Balears degut als durs enfrontaments que ha mantingut
durant els darrers anys amb la direcció del partit.

Febrer
Dia 17
§

Creada

una

nova

emissora

de

ràdio

a

Llucmajor,

Ràdio

Llucmajor.
Dia 22
§

El Parlament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
aprova la Llei 1/1990, de 22 de febrer, on es declara Cala
Mondragó com a àrea natural d’especial interès.

Març
Dia 6
§

Blai Bonet premiat amb la Creu de Sant Jordi com a distinció per
la seva tasca literària.

Dia 13
§

Apareix al l’arxiu cartogràfic de Simancas un mapa de la ciutat de
Palma, datat per el 1613, constituintse en la mostra més antiga
trobada fins aleshores.
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Dia 22
§

Manifestació estudiantil a Palma contra la Llei Orgànica del
Sistema Educatiu LOGSE.

Abril
Dia 17
§

Els bisbes balears exigeixen, en una carta pastoral, als polítics i
empresaris illencs clarividència i actituds justes i humanes per
afrontar una reconciliació entre el turisme i l’ecologia.

Dia 19
§

El Parlament refusa per 51 vots en contra i 6 a favor la proposició
no

de

llei

presentada

per

el

PSM

relativa

al

dret

a

l’autoderminació.

Maig
Dia 16
§

La possessió de S’Estaca de Valldemossa ha passat a ser
propietat de l’actor nordamericà Michael Douglas.

Dia 31
§

El Ple de l’Ajuntament de Palma aprova la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana que permetrà la construcció del
centre comercial El Corte Inglés a les Avingudes.

§

El Parlament aprova la Llei 4/1990, de 31 de maig, on es declara
la Marina de Llucmajor com àrea natural d’especial interès.

Juny
Dia 3
§

Manifestació a Palma contra la construcció d’una central tèrmica
i un port energètic a la finca de S’Estalella.

Dia 5
§

Manifestació a Palma organitzada per el GOB i diversos grups
polítics de les Balears per reivindicar una moratòria urbanística.
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Juliol
Dia 11
§

Les empreses hoteleres Sol i Barceló decideixen invertir a Costa
Rica.

Agost
Dia 13
§

Trobada una nau mallorquina del segle XV en aigües de Cerdenya
per part d’un equip d’arqueòlegs espanyols.

Dia 15
§

La central lletera mallorquina AGAMA entra en suspensió de
pagaments, fet que fa perillar gran part del sector ramader de
l’Illa.

Setembre
Dia 25
§

Desactivació d’un artefacte explosiu a l’Ajuntament de Llucmajor.

Octubre
Dia 1
§

L’empresa de construcció naval Astilleros de Mallorca SA entra en
suspensió de pagaments.

Dia 17
§

El Parlament aprova la Llei de Patrimoni de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Novembre
Dia 4
§

Inaugurat a Inca el col·legi Joan XXIII per a disminuïts psíquics i
físics.
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Dia 8
§

L’escriptor i Premi Nobel de Literatura, José Camilo Cela, cedeix
part del seu llegat al Consell Insular de Mallorca

Dia 22
§

El Tribunal Constitucional considera inconstitucional la Llei
d’Espais Naturals aprovada per el Parlament Balear.

1991
Gener
Dia 2
§

Mor l’escriptor i poeta de Manacor Jaume Vidal i Alcover. Va ser
membre de la generació poètica de Blai Bonet i Josep Maria
Llompart i va recollir el llegat de l’Escola Mallorquina.

Dia 7
§

Descobriment en proximitats de la clínica Nostra Senyora del
Rosari d’Eivissa un grup de sarcòfags de l’època púnica amb
restes infantils del s.VI aC.

Dia 10
§

La Conselleria d’Obres Públiques paralitza les obres del túnel de
Sóller per tal d’augmentar les mesures de seguretat davant
possibles esllavissaments.

Dia 14
§

Es declara la situació d’alerta al Mediterrani i a les Illes Balears
per la Guerra del Golf. Com a mesura de seguretat es procedeix a
controlar i expulsar a tots els musulmans indocumentats que no
puguin acreditar la seva residència a les Illes.

Dia 29
§

El Parlament de les Illes Balears aprova la reforma de l’Estatut
d’Autonomia sobre la formació del Parlament balear. Els membres
d’aquest parlament seran elegits per sufragi universal amb una
representació proporcional de totes les parts del territori.
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Dia 30
§

Aprovació de la Llei d’Espais Naturals i de Règim Urbanístic de les
àrees d’especial protecció de les Illes Balears. Creació d’un catàleg
d’Espais Naturals que protegeix el 33% de sòl de les Illes.

Febrer
Dia 6
§

Jeroni Albertí, fundador d’Unió Mallorquina, deixa el partit per
desavinences amb les decisions d’aquest sobre el catàleg d’Espais
Naturals.

Dia 18
§

Mor Francesc de Borja Moll, lingüista i editor nascut a Menorca el
1903. Entre la seva obra destaca la col·laboració amb Antoni
Maria Alcover al Diccionari CatalàValenciàBalear i la Col·lecció

Illes d’Or.
Dia 27
§

Aprovació de la Llei de mancomunitats de municipis.

Març
Dia 13
§

Aprovació de la Llei reguladora de la iniciativa legislativa popular
a les Illes Balears.

Dia 14
§

Aprovació al ple del Senat de l’Estat de la proposició de llei per la
creació del Parc Nacional Marítim i Terrestre de Cabrera.

Dia 21
§

La Comissió de Patrimoni Històric del CIM aprova el projecte de
protecció del conjunt talaiòtic de Pula a Son Servera.

Dia 26
§

Conversió de Yanko en una empresa multinacional al crear
l’empresa YankoShu, que és una join amb l’empresa japonesa
Crown Shu. L’empresa invertirà 1.500 milions per crear una
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

37

xarxa comercial de venda de sabates d’uns 150.000 parells al
Japó al 1992.

Abril
Dia 3
§

Inauguració de tres Punts d’Atenció Continuada –PAC– a Palma,
ubicats al carrer de l’Arquitecte Bennàssar, a Santa Catalina i a
prop de l’Escola Graduada.

Dia 11
§

Aprovació pel Congrés dels Diputats de la Llei de creació del Parc
Marítim i Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera.

Maig
Dia 5 i 6
§

Setena i vuitena etapa de la Volta Ciclista a Espanya a Mallorca
que recorre entre d’altres la Serra de Tramuntana i el pla de
Mallorca i es realitza una etapa contrarrellotge a Cala d’Or.

Dia 10
§

Inici de la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i
municipals amb la participació de 4233 candidats als Parlament i
als distints ajuntaments.

Dia 15
§

Inauguració del nou tram de la via de cintura de Palma
denominat AIII. Aquest tram enllaça des de la carretera
d’Esporles fins a Gènova.

Dia 18
§

El comitè executiu de la Federació Internacional d’Esport
Universitari acorda la celebració de la Universiada 1999 a Palma
de Mallorca.

Dia 22
§

Tercera edició del míting Rafael Coll d’Atletisme, celebrat al
polisportiu Prínceps d’Espanya a Palma, on Estela Estévez es va
proclamar campiona d’Espanya de 5000 metres llisos.
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Dia 27
§

Eleccions autonòmiques i municipals. Victòria de la coalició PP
UM a l’àmbit autonòmic i al municipal, aquesta coalició guanya a
28 municipis, a 7 hi guanya el PSOE, a 3 partits independents, a
1 el PSM i a 13 altres partits.

Dia 28
§

Mort del periodista i escriptor mallorquí Joan Bonet, que
participà a la consolidació del diari Baleares. Va ser guanyador
del premi Ciutat de Palma al 1957 i al 1960 amb Una dona quasi

moderna i al 1969 va ser guardonat amb el Premi Nacional de la
Pau de Periodisme.
§

Onada de vagues per revisar el conveni col·lectiu i incrementar el
salari que afecta a múltiples sectors com: la construcció,
Telefònica, Feve, Mercapalma, les companyies aèries Iberia i
Aviaco,

l’hosteleria,

servei de

recollida

de

fems

d’EMAYA,

benzineres, etc.

Juny
Dia 4
§

Les cinc navilieres de les Balears s’uneixen després d’una guerra
de preus que les havia dut a una crisi econòmica greu. Així es
produirà un increment de les tarifes i una reducció de la flota i de
les tarifes.

§

Obertura del Museu de Sa Torre d’Enagistes a Manacor on
s’exhibeixen les peces del museu arqueològic, gran part de les
quals procedeixen de la basílica paleocristiana de Son Peretó.

Dia 14
§

Acord entre el PSOE, el PSM i els Independents per tal de
governar el municipi d’Inca, el batle serà Jaume Armegol del
PSOE.

Dia 15
§

Constitució dels nous ajuntaments i presa de possessió dels
batles als municipis de les Illes Balears.
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Dia 18
§

Dimissió de Josep Forteza Rey com a president de la patronal
d’hotels de les Balears –CAEB– per pressions polítiques a causa
de la seva postura crítica front el Govern Balear. Aquesta dimissió
provoca la divisió dels hotelers.

Dia 18
§

Arribada del turista 200.000.000.

Dia 23
§

El Reial Mallorca es classifica per primer cop per la final de la
Copa del Rei.

Dia 30
§

El Reial Mallorca perd la Copa del Rei davant l’Atlètic de Madrid.

§

Darrer partit del Club Voleí Palma a la Divisió d’Honor, ja que
renuncien a jugarhi per inviabilitat econòmica.

Juliol
Dia 4
§

Presa de possessió del càrrec de president de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per part de Gabriel Cañellas Fons.

Dia 9
§

Presentació del nou Govern amb els consellers: Llorenç Oliver de
Transports, Alejandro Forcades d’Economia, Juan Simarro de
Funció Pública, Gabriel Oliver de Sanitat, Cristofol Triay de
Comerç i Indústria, Jeroni Saiz d’Obres Públiques, MªAntònia
Munar de Cultura, Joan Huguet com a vicepresident, Francesc
Gilet com a conseller adjunt a la Presidència, Jaume Cladera de
Turisme, Pere Morey d’Agricultura i Mariano Matutes.

Dia 19
§

El grup de transports Pons, líder espanyol amb vintitres
empreses filials, ven la meitat de les seves accions a la
multinacional francoamericana, Basard i Fritz.
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Dia 20
§

Caiguda de 40 m. del túnel de Sóller sense provocar cap víctima
mortal. Aquest fet causa la paralització de les obres.

Dia 25
§

Tancament de Ràdio 4 de Ràdio Nacional d’Espanya, que era
l’única emissora que emetia exclusivament en català.

§

Gran incendi forestal iniciat a la finca Es Racó d’Artà, què es
troba prop del Puig de Poca Son.

Dia 30
§

Atemptats d’ETA a Palma amb l’explosió de bombes a un xalet del
carrer de l’Arquitecte Bennàssar i un cotxe ple d’explosius front
els habitatges militars del carrer de la Porta des Camp.

Agost
Dia 10
§

L’atleta d’Inca Mateu Cañellas es proclama campió d’Europa
Junior de 1.500 m.

§

Inici de l’emissió d’una nova cadena de televisió de caire
comarcal, la Televisió del Raiguer. L’objectiu de la cadena és
donar informació i tractar aspectes culturals de la comarca
d’Inca.

Setembre
Dia 6
§

Els consellers del PP i el conseller trànsfuga del PSOE Jaume
Peralta presenten la moció de censura al president del Consell
Insular de Menorca, Albert Moragues, perquè no estan d’acord
amb que hi hagi un govern d’Entesa (PSOE i EU).

Dia 18
§

Elecció com a nou president del Consell Insular de Menorca a
Joan Huguet a la sessió plenària del consell després que
prosperàs la moció de censura d’Albert Moragues.
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Octubre
Dia 4
§

L’expedició Banca March corona amb èxit el pic Chooyu (8.201
m.) a l’Himàlaia. A aquesta expedició hi participa el mallorquí
Bartomeu Quetglas, que bateig tots els rècords del muntanyisme
a Balears.

Novembre
Dia 4
§

Presentació al Teatre Principal de la Plataforma Cívica per
l’Autogovern, amb la participació de membres de distintes
entitats, però amb l’absència dels principals dirigents del PP i
PSOE.

Dia 13
§

Proclamació del nou batle de Sant Joan, Gabriel Móra del PP
després de la moció de censura presentada el 301091 pel PP i
els partits Arrels i US al batle de Sant Joan, Joan Barceló, perquè
l’activitat de l’ajuntament estava paralitzada.

Dia 27
§

El Parlament balear aprova la Llei reguladora del cànon de
sanejament d’aigües, malgrat les múltiples protestes per part de
la CAEB i PIMEN i les esmenes del PSOE.

Desembre
Dia 12
§

Inauguració del Centre Cultural i Comercial de s’Escorxador.

Dia 17
§

Elecció d’Antoni Mir Fullana com a nou president de l’Obra
Cultural Balear.
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Dia 19
§

L’Ajuntament de Palma fa pública la decisió de permetre la
construcció dels grans magatzems El Corte Inglés, després de
l’autorització del Govern Balear (271091).

Dia 20
§

Joan Forcades és elegit nou president de «Sa Nostra» en
substitució de l’empresari Gabriel Alzamora.

Dia 24
§

Transports Pons i Aerpons, dues companyies del grup de
transports Pons, després d’una llarga crisi i la paralització de la
seva activitat presenten un expedient de regulació de plantilla que
afecta a cent dos treballadors.

1992
Gener
Dia 5
§

Toca el primer premi del sorteig extraordinari del "Niño" a
l’administració de loteries núm. 8 de Palma amb el número
22.947 i es reparteixen un total de 8525 milions de pessetes.

Dia 9
§

Dimissió de Miquel Contestí com a president del Reial Mallorca,
càrrec que serà assumit pel vicepresident Pau Llabrés.

Dia 28
§

Vaga del sector de la marina mercant en protesta per l’aprovació
del segon registre de bucs a Canàries, què paralitza el tràfic
marítim balear, ja que queden suspeses les línies de la
Trasmediterránea a Barcelona i València.

§

El batle de Sant Joan Gabriel Mora i els regidors Miquel Torrens i
Guillem Mas del PP abandonen el partit, perquè el partit està
disconforme amb la seva actuació que va propiciar el canvi de
batle, rompent el pacte electoral de PPUM per governar en
coalició.
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Febrer
Dia 4
§

El PP suspèn de forma cautelar a Miquel Deyà per la seva
implicació en el presumpte suborn al regidor del PSOE de Calvià
Miquel Campos, segons les acusacions dels secretari general del
PSOE a les Balears, Joan March.

Dia 19
§

Vaga dels comerços i mercats municipals, convocada per
AFEDECO,

PIME,

CCOO

i

UGT,

demanant

la

igualtat

d’oportunitats per tots els comerciants i sol·licitant un pla
sectorial del comerç i una llei que especifiqui els espais
comercials.
Dia 26
§

Inauguració del quart tram de l’anell de circumval·lació de Palma,
que enllaça l’autopista de Llevant amb la de Ponent.

Dia 28
§

Signatura d’un pacte autonòmic entre PP, PSOE i Govern, pel
qual les comunitats de «via lenta», entre elles les Illes Balears
assumiran trenta dues noves competències, entre elles Educació.

Març
Dia 1 a 5
§

Primera

Challenge

Volta

a

Mallorca

de

ciclisme

amb

la

participació d’onze equips.
Dia 1
§

Gran final de la Copa del Món de natació celebrada al Palau
Municipal d’Esports de Palma.

Dia 4
§

Miquel Deyà i David Ginard ingressen a la presó de forma
provisional i sense fiança pel presumpte delicte de suborn, tràfic
d’influències i prevaricació pel Cas Calvià.
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Dia 6
§

Tancament del bar Güell de Palma després d’estar obert mig
segle.

Dia 13
§

El Govern ven el 85,3% de les accions de la Central Lletera Agama
a l’empresa mixta Granges Braut Piris, després d’una llarga crisi
de l’empresa, el tancament de Blahi i una important acumulació
de deutes sobretot amb l’empresa ramadera Semilla S.A.

Dia 22
§

Arnau Fontanet del Club Colonya de Pollença es proclama campió
d’Espanya de la categoria promesa en 20 km marxa.

Dia 23
§

L’historiador aragonès Pablo Rico Lacasa és elegit com a director
de la Fundació Miró.

Abril
Dia 3
§

El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Balears decreta la
llibertat de David Ginard amb al pagament d’una fiança de cinc
milions de pessetes, igual que fou decretada la de Miquel Deyà
(13392).

Dia 8
§

Aprovació pel Parlament Balear de la Llei de protecció d’animals
que viuen a l’entorn humà. Queden fora de la llei els toros i els
colomins.

Dia 16
§

Important vaga del 85% dels treballadors del sector d’hosteleria,
com a protesta per la negativa empresarial de convocar la
negociació d’un conveni marc, per a la regulació de les condicions
laborals del sector i que substitueixi l’ordenança vigent de 1944.
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Maig
Dia 4
§

La coalició PPUM i UIM de Sóller presenta la moció de censura al
batle Joan Arbona.

§

El ple del Consell Insular de Mallorca aprova la modificació del
Pla General d’Ordenació Urbana a la zona on vol ubicar el centre
comercial de Porto Pi, fet que possibilitarà la seva construcció.

Dia 8
§

El Consell de Ministres autoritza el contracte d’obres per
l’edificació del centre sanitari de Manacor, amb una partida de
quatre mil quatrecents dinou milions.

Dia 9
§

Inauguració del Museu Balear de Ciències Naturals a Sóller, que
té com a director a Àngel Ginès.

Dia 19
§

Isabel Alcover de la coalició PPUM accedeix a càrrec de batlesa
de Sóller després de prosperar la moció de censura de PPUM i els
UIM de Sóller.

Juny
Dia 4
§

El Grup Serra formalitza la major cadena de Ràdio Difusió de les
Illes Balears amb l’associació de nou emissores i programes de
connexió amb Antena 3 Ràdio, Ràdio 80 i Ràdio Olé.

Dia 7
§

El Reial Mallorca davalla a la Segona Divisió.

Juliol
Dia 8
§

L’Ajuntament de Palma aprova la modificació puntual del PGOU
amb el qual podrà instal·larse El Corte Inglés a Palma malgrat
l’oposició del PSM i els petits comerciants.
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Dia 15
§

Aprovació de la Llei del Servei Balear de la Salut.

Dia 23
§

Desembarcament al port de Palma de la torxa Olímpica que es
portada per més de cent cinquanta relleus, el primer dels quals és
Guillem Timoner i té un recorregut que passa per Villafranca,
Manacor, Petra, Sineu, Inca, Binissalem, Santa Maria i Sóller.

Dia 25 a 31
§

Primera edició de la Universitat d’estiu a la UIB (Escola d’Estiu
1992)

organitzada

per

l’Associació

Balear

d’Estudiants

Universitaris i amb la participació de més de cent cinquanta
persones d’Europa i Amèrica.

Agost
Dia 2
§

La mallorquina Maite Palacios guanya la medalla de plata de
frontenis als Jocs Olímpics de Barcelona.

Dia 3
§

El mallorquí Jordi Calafat i el seu company Francisco Sánchez
Luna aconsegueixen la medalla d’or en la categoria 4/70 de vela
als Jocs Olímpics de Barcelona.

Dia 7
§

Medalla d’or de la selecció espanyola de futbol als Jocs Olímpics,
integren l’equip els mallorquins Francesc Soler i Gabriel Vidal.

Dia 19
§

Mor l’autor de teatre costumista Joan Mas, que va guanyar el
Premi Ciutat de Palma, el Premi del Públic, el premi Bartomeu
Ferrà i el premi Born de Ciutadella entre d’altres, i va ser l’autor
de Un senyor damunt un ruc i La Seu plena d’ous.

Dia 22
§

Visita de Mijail Gorbachov i la seva esposa Raisa a Mallorca.
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§

Antoni Grimalt és elegit nou batle de Felanitx, després de
prosperar la moció de censura de PPUM i el grup Mixt contra el
socialista Miquel Riera.

Dia 25
§

Mor l’empresari mallorquí Josep Tous als cinquantanou anys,
que estava casat amb Sara Montiel i entre 19621974 va ser el
director del diari Última Hora .

Dia 30
§

L’expresident dels Estats Units Jimmy Carter realitza una visita
de caire privat a Mallorca.

Dia 31
§

Inauguració del museu municipal de Valldemossa situat a la
Cartoixa.

§

Incendi a Es Verger d’Artà a prop de Betlem i Aubarca que cremà
més de 1.200 hectàrees i provocat per la crema incontrolada de
càrritx.

Setembre
Dia 4
§

Inauguració del tram d’autovia que enllaça Marratxí i Consell.

Dia 9
§

El president Gabriel Cañellas cessa a Maria Antònia Munar d’UM
com a consellera de Cultura. Però, el consell polític d’UM dóna el
suport a la seva presidenta i s’inicia una crisi PPUM.

Dia 10
§

Xavi Torres aconsegueix tres medalles d’or de natació als Jocs
Paralímpics de Barcelona i Juan Diego guanya la medalla
d’argent.

Dia 29
§

El president del Govern Gabriel Cañellas anomena a Bartomeu
Vidal d’UM, com a conseller de Cultura, acceptant així al canditat
presentat per UM. D’aquesta forma s’acaba la crisi entre PPUM.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

48

Octubre
Dia 5
§

El comitè executiu d’UM acorda suspendre de la militància a P.J
Morey, conseller d’Agricultura, Guillem Vidal, vicepresident del
CIM, Francesc Salas, batle de Deià i Carmen Sagrado, regidora a
Cort, per qüestions internes del partit.

Dia 9
§

La darrera gran fàbrica de calçats de Binissalem, Calçats Perelló
Pons tanca a causa de la dificultat de comercialitzar la seva
producció a l’estranger.

Dia 24
§

El químic i empresari menorquí Fernando Rubió i Tudurí es
investit doctor Honoris Causa per la UIB.

Novembre
Dia 14
§

El mallorquí Joan Serra Amengual és elegit com a nou president
de la Federació Espanyola de Ciclisme.

Dia 18
§

El Consell de Govern aprova el decret de la creació del parc
natural de Cala Mondragó a Santanyí amb una extensió de 785
hectàrees.

Dia 23
§

El vicepresident del Consell Insular de Mallorca, Guillem Vidal
deixa el seu càrrec i és substituït per Antoni Pascual d’UM,
d’aquesta forma s’acaba la crisi entre PP i UM.

Dia 26
§

Manifestació per la defensa de l’actual Llei d’Espais Naturals, en
la que participen més de vint mil persones.

Dia 27
§

Mor la dirigent comunista mallorquina Francisca Bosch, que va
ser la secretària general del PCE a les Illes entre 196878.
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Desembre
Dia 2
§

Cinquantacinc refugiats bosnis arriben a les Balears per passar
hi l’hivern.

Dia 5
§

Mor el periodista Miquel Marquès. Va ser el director del setmanari

Sóller, fundador de l’Associació per la Cultura de Mallorca i la
Casa de Cultura de Sóller i impulsor de l’Obra Cultural Balear.
Dia 9
§

El PPUM i Lluís Baudel de la Unió d’Independents de Mallorca 
UIM

presenten la moció de censura al batle de Son Servera,

Eduard Servera del PSOE, per la situació d’ingovernabilitat del
poble.
Dia 19
§

Inauguració de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Dia 23
§

El Parlament Balear aprova la reforma de la Llei d’Espais
Naturals, que redueix la protecció de sis àrees d’especial interès a
Mallorca, quatre a Menorca i quatre a Eivissa, malgrat la forta
oposició popular del PSOE i PSM.

1993
Gener
Dia 7
§

El regatista mallorquí Marc Patiño s’adjudica el subcampionat del
món d’Optimist celebrat en el Mar de Plata.

Dia 28
§

Mor Josep Maria Llompart de la Penya als seixantaset anys. Va
ser un gran poeta i escriptor que guanyà diversos premis com el
Nacional de Crítica, el premi d’Honor de les Lletres Catalanes etc.
Al 1961 va escriure Poemes de Mondragó.
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Dia 31
§

Inauguració del cementiri privat de Bon Sosec (Jardins des Repòs)
a Marratxí.

Febrer
Dia 6
§

El SYP Patronat de bàsquet decideix retirar el seu primer equip de
la competició de Primera Divisió per problemes econòmics del
club.

Dia 11
§

Bartomeu Rotger d’UM pren possessió del càrrec de conseller de
Cultura, Educació i Esports, en substitució de Bartomeu Vidal.
Així serà la quarta persona que ocupa aquest càrrec en la present
legislatura, ja que primer fou ocupat per Maria Antònia Munar,
després per Alexandre Forcades i finalment per Bartomeu Vidal.

Dia 19
§

El tribunal de la Sala Primera de l’Audiència de Palma emet la
sentència del cas Calvià condemnant per delicte de suborn a
Miquel Deyà, Guillem Ginard i Andreu Bordoy.

Març
Dia 1
§

El Consell Insular de Mallorca dóna l’autorització definitiva a la
construcció de El Corte Inglés, malgrat l’oposició dels petits
comerciants.

Dia 9
§

El Congrés de Diputats aprova demanar al Govern de les Illes
Balears que declari Ses Salines d’Eivissa com a reserva natural.

Dia 10
§

Aprovació de la Llei del Síndic de Greuges després de set anys de
tramitació parlamentaria, sense dotació pressupostària.
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Dia 23
§

Presentació del Pla de Reindustrialització per part del conseller de
Comerç i Indústria del Govern Balear Cristòfol Triay a la patronal.
Aquest pla té un pressupost de cinc mil milions de pessetes.

Dia 30
§

Aprovació de la Llei de creació del Parc Balear d’Innovació
Tecnològica, l’anomenat Parc BIT.

§

Presentació

de

la

companyia

xàrter

Centenial,

integrada

completament per capital mallorquí.
§

Es paralitzen les obres del túnel de Sóller per manca de
finançament.

Abril
Dia 27
§

Modificació de la Llei de declaració de Cabrera com a parc natural
per permetre la lliure navegació. Aquesta modificació es aprovada
pel Parlament de les Illes Balears i haurà de ser ratificada per les
Corts Generals.

Maig
Dia 4
§

Aprovació pel Parlament de la Llei de la Supressió de les Barreres
Arquitectòniques, què obligarà a què tots els edificis de les
Balears s’adaptin a les necessitats dels minusvàlids en un termini
de quinze anys.

Juny
Dia 6
§

Eleccions generals amb la victòria a les Illes del PP, que
aconsegueix quatre escons, seguit del PSOE, amb tres. El resultat
dels altres partits de major a menor número de vots és: PSM, UM,
CDS, Els Verds i ERC que no aconsegueixen cap escó.
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§

Els diputats electes pel PP són Francesc Gilet Girart, Maria Lluïsa
Cava de Llano Carrió, Adolfo Vilafranca Carrió, i Joaquim Cotoner
Goyeneche i els diputats del PSOE són Fèlix Pons Irazábal, Antoni
Costa Costa i Albert Moragues Gomila.

ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS A NIVELL ESTATAL
PSOE

9.150.083 vots

159 escons

PP

8.201.463 vots

141 escons

IU

2.253.722 vots

18 escons

CIU

1.165.783 vots

17 escons

EAJPNV

291.448 vots

5 escons

CC

207.077 vots

4 escons

HB

206.876 vots

2 escons

ERC

189.632 vots

1 escó

PAR

144.544 vots

1 escó

EAEUE

129.293 vots

1 escó

UV

112.341 vots

1 escó

PP

191.461 vots

4 escons

PSOE

140.145 vots

3 escons

PSM–ENE

24.574 vots

UMMP

10.053 vots

RESULTATS A BALEARS

SENADORS PER MALLORCA
1) José Cañellas Fons(PP)
2) Jaime Font Barceló (PP)
3) Antonio Garcías Coll (PSOE)

SENADOR PER MENORCA
1) Martín José Escudero Siserol (PP)

SENADOR PER EIVISSA I FORMENTERA
1) José Juan Cardona (PP)
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Dia 8
§

La primera central de subministrament elèctric construïda el
1901

a

Alaró

va

ser

enderrocada

parcialment.

Aquest

enderrocament va ser aturat pel batle del poble ja que la central
es trobava en procés de ser declarada bé d’interès cultural.
Dia 14
§

L’entrenador del Reial Mallorca Llorenç Serra Ferrer és cessat.
Serà substituït per Jaume Bauzà.

Dia 22
§

Presa de possessió dels nous càrrecs de l’executiu del Govern
Balear amb la substitució del Conseller d’Economia Alexandre
Forcades per Jaume Matas, el d’Obres Públiques Jaume Cladera
per Jaume Flaquer i el de Sanitat Gabriel Oliver per Bartomeu
Cabrer. També desapareix la Conselleria de Treball i Transports i
la direcció de Treball passa a la Conselleria de Comerç i Indústria.

Juliol
Dia 7
§

El Govern a través de la Junta d’Aigües i la Comissió Tècnica de
Llubí arriben a un acord per efectuar el transvasament d’aigua de
sa Marineta a Palma i Calvià.

Dia 11
§

L’incendi forestal provocat originat a Puigpunyent que afecta a
Son Quint i Son Vida crema més de trescentes cinquanta
hectàrees de pinar.

Dia 18
§

El mallorquí Marcelo Cuartero del Club Natació La Salle es
proclama campió d’Espanya de natació.

Dia 27
§

Inauguració del nou centre cultural de la Caixa al Gran Hotel de
Palma.
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Dia 31
§

Es produeix un incendi provocat a Na Burguesa que destrueix
més de trescentes cinquanta hectàrees, és a dir, més d’un 50%
del futur parc natural.

Agost
Dia 11
§

El segon touroperador d’Alemanya, Neckerman passa a controlar
el 75% de les accions de la cadena hotelera mallorquina
Royaltour.

Dia 18
§

Visita de l’expresident dels Estats Units George Bush i la seva
esposa a Mallorca.

Dia 21
§

Un espectacular incendi destrueix la fàbrica de galetes Quely
d’Inca.

Dia 22
§

Incendi provocat a la Comuna de Bunyola que crema una gran
extensió de pinar.

Dia 25
§

Mor el científic solleric Guillem Colom i Casasnoves. Va ser
membre de la Reial Acadèmia de les Ciències Exactes, Físiques i
Naturals i l’introductor del estudis de micropaleontologia a
Espanya, i autor de la Biogeografia de les Balears.

Setembre
Dia 16
§

Gran incendi forestal a Cala Tuent i Sa Calobra, en què es
cremen més de quatrecentes hectàrees.

Dia 28
§

Aprovació del Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística POOT per
part de la Comissió Política Territorial per eliminar l’excés d’oferta
a Mallorca i fomentar l’equilibri territorial.
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§

El

Congrés

de

Diputats

aprova

la

reforma

de

l’Estatut

d’autonomia, la qual atorgarà a les Balears trentadues noves
competències què es troben en mans de l’administració central.
§

Son Dureta és el primer hospital del món on es realitza una
reconstrucció de la base frontal del crani pel nas.

Octubre
Dia 5
§

Obertura del centre comercial Alcampo, fet que provoca cues de
fins a tres km per arribarhi.

Dia 17
§

Trasllat de les restes mortals del cardenal Despuig a la Capella de
Santa Catalina Thomàs al convent de Santa Magdalena de Palma.

Novembre
Dia 5
§

Vaga general i manifestació a Formentera de la meitat de la
població contra la construcció del càmping de Ca Marí, ja que
alteraria l’equilibri urbanístic, social i econòmic de l’illa.

Dia 17
§

Vaga

de

dotze

mil

estudiants

d’educació

secundària

per

reivindicar una millora generalitzada a la política educativa i
contra l’increment de les taxes universitàries.
§

La comissió mixta de Transferències acorda la cessió de FEVE i
Menors i la finançament addicional de mil doscents cinquanta
milions de pessetes per durho a terme.

Dia 22
§

Inauguració de la sala de plens del Parlament Balear, coneguda
com la Sala de les Caròtides després de la seva restauració.

Dia 27
§

La fàbrica de galetes Quely inicia la seva producció després de la
seva ràpida reconstrucció.
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Desembre
Dia 2
§

Inici del primer campionat mundial de natació de piscina curta
celebrat a Palma amb la participació de quarantacinc països i
més de trescents nedadors.

Dia 3
§

Signatura del conveni de cessió dels terrenys del parc de Ses
Estacions per part de la Comunitat Autònoma a l’Ajuntament de
Palma.

Dia 13
§

Entrega per part del batle Joan Fageda de vintinou pisos
rehabilitats pel patronat municipal de l’habitatge al Puig de Sant
Pere, fet que permetrà la renovació sociològica i la recuperació de
la zona.

Dia 17
§

Celebració de la Cimera HispanoLusa a Palma amb l’encontre del
president del govern Espanyol i el primer ministre de Portugal.

Dia 19
§

Concert al Teatre Principal, presentació del disc Mallorca Canta i
del llibre de Bartomeu Ensenyat amb l’objectiu de recopilar i
conservar de les cançons mallorquines ja oblidades.

§

La comarca d’Es Raiguer ha estat inclosa a l’Objectiu II de la Unió
Europea per zones en decadència industrial, fet que suposarà
l’arribada de tres mil milions de pessetes per reindustrialitzar la
zona.

§

El grup Yanko es troba en crisi ja que les seves vendes s’han
reduït un 25%, s’han tancat dues empreses del grup, Bolsos
Isleños i Modepiel i s’han despatxat un centenar de treballadors.

§

Els consells insulars adquireixen quatre noves competències:
serveis socials, les oficines de turisme, el règim local i la inspecció
tècnica de vehicles ITV.
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1994
Gener
Dia 21
§

S’enderroca la possessió de Son Fortesa del s. XVI, què donava
nom al barri de Palma, malgrat l’oposició dels veïns i d’Arca.

Dia 28
§

Vaga general pel replantejament de les reformes laborals del
Govern amb un seguiment total dels sectors de transports, el port
i l’aeroport.

Febrer
Dia 4
§

L’edifici Avingudes de Palma és precintat després d’estar dos anys
tancat, ja que hi ha una batalla legal entre el propietari, la
companyia Tradisla de Madrid, i la Caixa d’Estalvis de Madrid per
dues hipoteques per una suma de dos mil trescents milions de
pessetes.

Dia 7
§

El consell del Consell Insular de Mallorca rebutja l’informe sobre
el Pla d’Usos i Gestió del Parc Nacional de Cabrera amb els vots
de PPUM.

Dia 10
§

La Comissió Insular d’Urbanisme del Consell Insular de Mallorca
informa favorablement sobre la suspensió de plantejament dels
municipis de Mallorca perquè no s’incrementin les llicències
d’obres a zones no urbanitzables i així es prohibeixi construir en
sòl rústic inferior a 7.000 m.

Dia 11
§

El lul·lista Miquel Batllori és nomenat doctor Honoris Causa per
la UIB. Al llarg de la seva trajectòria professional ha escrit més de
doscents llibres, la majoria d’ells dedicats a Ramon Llull.
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Dia 23
§

Entre doscents i trescents estudiants de biològiques es tanquen
a l’edifici Darwin de la UIB per protestar contra el pla d’estudis
que es vol posar en marxa el proper curs.

Dia 24
§

El president d’Agama, Alexandre Forcades, presenta un pla de
viabilitat que preveu l’acomiadament de vintinou treballadors i
l’ampliació del capital social en cinccents quarantavuit milions
de pessetes.

Dia 28
§

Inauguració del tram de passeig Marítim davant la platja de Can
Pere Antoni.

Març
Dia 15
§

El Govern Balear anuncia que compensarà econòmicament als
agricultors que reconverteixin els terrenys de cultiu en forestals.
Aquesta mesura s’inclou al Pla de Reforestació de 1994.

Dia 28
§

El Consell Polític d’UM decideix la ruptura del pacte amb el PP.
Aquest acord obliga als càrrecs públics d’UM a deixar els seus
llocs, fet amb el qual no està d’acord Bartomeu Rotger que deixa
el partit per seguir al seu càrrec. També com a conseqüència
d’aquesta decisió els regidors d’UM a Inca, Antoni Reus i Mateu
Dupry dimitiran (5494).

Abril
Dia 8 a 10
§

Celebració del VII congrés del PSIB on s’elegeix a Francesc Triay
com a secretari general del partit, substituint a Joan March.
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Dia 16
§

Inici del subministrament de quinze mil metres cúbics diaris
d’aigua procedent de Sa Marineta de Llubí a Palma i Calvià,
malgrat les múltiples protestes en contra d’aquest projecte.

Dia 19
§

Els treballadors de la pedrera d’Establiments van a la vaga com a
protesta contra la decisió de l’Ajuntament de Palma de tancar la
mina. Aquest tancament afectarà a trescents treballadors.

Dia 26
§

Mor el científic menorquí Ferran Rubió i Tudurí, què estudià
farmàcia i medicina i al 1924 va obrir els laboratoris Andrómaco
els quals han arribat a tenir sucursals d’investigació i producció a
vint països.

Dia 30
§

Gaspar Oliver es reelegit president del PP a Mallorca amb el 73%
dels vots a favor.

Maig
Dia 13
§

Després de la ruptura del pacte PPUM, s’arriba a un acord de
governabilitat que posa fi al bloqueig en el Consell Insular de
Mallorca. Així el PP ocuparà les conselleries de Recursos Humans,
Esports, Hisenda, el PSOE les conselleries de Serveis Generals,
Acció Social i Sanitat, Cooperació, UM Ordenació del Territori, i
PSM Cultura.

Dia 18
§

El Parlament Balear aprova la Llei d’infraccions en matèria de
calendaris i horaris comercials, malgrat l’oposició de les gran
superfícies que volen ampliar l’horari d’obertura.

Dia 19
§

L’empresa Yanko decreta el tancament patronal de la fàbrica fins
que es consumeixi el acomiadament de noranta treballadors i així
pugui tenir més possibilitats d’aconseguir cinccents milions per
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apujar de nou la marca, que compta amb sis mil milions de
deute.
Dia 25
§

El Tribunal Superior confirma les penes per intent de suborn dels
acusats del cas Calvià, Miquel Deyà, Andreu Bordoy i Guillem
Ginard.

Juny
Dia 1
§

Un dels incendis més devastadors dels darrers anys crema
quatrecentes hectàrees de pinar i muntanya baixa a la Trapa.

Dia 12
§

Eleccions europees amb els resultats següents : PP 50.6%, PSOE
24.82%, EU 9.88%, PSMENE 9.88%, UM 2.64%, CDS 0.82% i
ERC 0.81% dels vots.

Dia 15
§

El Govern Balear, l’Ajuntament de Palma i el de Calvià acorden el
transport de vinticinc mil metres cúbics d’aigua des de l’Ebre,
per tal de suplir les mancances de subministrament.

Dia 20
§

Concert homenatge de la cançó catalana al cantautor Guillem
d’Efak a l’Auditòrium de Palma. És el primer cop en trenta anys
que es reuneixen tots els grans cantants de la cançó catalana,
com Lluís Llach, Marina Rosell, Raimon, Serrat, Mª del Mar
Bonet, Tomeu Penya, Jaume Sureda i Els Valldemossa.

Dia 21
§

El túnel de Sóller és precintat per una ordre judicial que decreta
la fallida de l’empresa concessionària de les obres, Fomento de
Construcciones y Contratas que té un deute de 2.876 milions de
pessetes.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

61

Juliol
Dia 4
§

Els consellers del PSOE, PSM i UM del Consell Insular de
Mallorca acorden declarar nul·les les normes subsidiàries què
regeixen a Ses Covetes i instar a l’Ajuntament de Campos a que
retiri la llicència per la construcció de seixantavuit apartaments
a vint metres del mar.

Dia 14
§

El jutjat de Palma declara la fallida necessària de l’agència de
valors Broker Balear per la gestió irregular de quatrecents
milions de pessetes des de la fundació de l’empresa al 1991.

Dia 22
§

La família reial sueca inicia les seves vacances a Mallorca amb la
companyia de la reina Sofia.

Dia 27
§

Visita privada del president d’Uruguai, Luís Alberto Lacalle i la
seva esposa a Mallorca.

Agost
Dia 10
§

Incendi provocat per la crema sense control de càrritx a Artà que
acaba amb més de cinccentes hectàrees.

Dia 18
§

GOB i PSM presenten un recurs contenciós administratiu davant
el

Tribunal

Superior

de

Justícia

de

les

Balears

contra

l’Ajuntament de Campos per no suspendre la llicència d’obres de
l’edificació dels seixantavuit apartaments a Ses Covetes.
Dia 22
§

Protesta de més de mil persones convocada per la Federació
d’Associacions de Veïns a Menorca contra el fet que s’hagi de
pagar per accedir a les platges verges de l’illa.
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Setembre
Dia 15
§

Gabriel Cañellas compareix davant la diputació permanent del
Parlament per les acusacions de complicitat amb l’empresa
Broker Balear (Brokerval) i pel presumpte finançament il·legal del
PP.

Dia 29
§

L’Ajuntament de Palma es declara contra la construcció del segon
cinturó de Palma previst en el Pla Director de Carreteres del
Govern

Balear,

tenint

en

compte

les

manifestacions

dels

ciutadans en contra el projecte.
Dia 28
§

Es produeixen greus inundacions al terme de Manacor amb
danys superiors al cinccents milions de pessetes.

Octubre
Dia 8 a 13
§

Visita dels emperadors Akihito i Michiko de Japó a Mallorca.

Dia 10
§

Represa de les obres del túnel de Sóller després que el jutge
aixecà l’ordre de fallida a l’empresa concessionària de les obres.

Dia 26
§

Els acusats del cas Brokerval, Francesc Tous i Guillem Coll, són
detinguts. També són embargades les seves propietats i les de
Francesc Berga per tal què responguin amb els siscents milions
de pessetes perduts per l’agència.

Novembre
Dia 3
§

El Parlament Balear aprova el projecte d’instal·lació de la
incineradora de Son Reus malgrat la iniciativa en contra del PSM,
els ecologistes i l’oposició popular.
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Dia 6
§

El nedador mallorquí Xavi Torres aconsegueix un nou rècord
mundial en 150 m. estils guanyant la medalla d’or als campionats
del món celebrats a Malta. Els nedadors Juan Diego Gil i Aina
Ginard aconsegueixen la medalla d’argent a altres proves del
campionat.

Dia 11
§

L’entrenador del Reial Mallorca Jaume Bauzà es destituït perquè
havia consentit que s’establís el conformisme entre l’equip. És
substituït per Fernando Pons.

Dia 15
§

El ple del Congrés de Diputats aprova la presa en consideració
d’una proposició de llei per declarar reserva natural Ses Salines
d’Eivissa i Formentera i les Illes des Freus.

Dia 16
§

Ingressa a la presó l’acusat pel Cas Brokerval, Francesc Berga,
després d’haver estat desaparegut quatre mesos i ser detingut a
Panamà.

Dia 24
§

Entrega dels premis Príncep d’Astúries de la Comunicació i
Humanitats als missioners mallorquins a Ruanda Jaume Roig,
Miquel Parets i Melcion Fullana i la germana Teresa Cànoves.

Desembre
Dia 17
§

Celebració del VII congrés del PP a les Balears on Gabriel
Cañellas és reelegit president del partit amb el 95% dels vots a
favor. També es celebra el XII congrés del PSM on s’elegeix a
Mateu Morro com a president del partit.

Dia 19
§

El ple de l’Ajuntament de Palma aprova la declaració de fills
il·lustres de la ciutat a Joan Miró i Emili Darder, batle republicà
de la ciutat afusellat al 1937.
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Dia 27
§

Mor l’humanista i poeta mallorquí Miquel Dolç, que va ser
catedràtic de filologia llatina i destaca per les seves traduccions
en llengua catalana i per haver estat el director general de la Gran

Enciclopèdia de Mallorca.

1995
Gener
Dia 17
§

El PSOE, IU, ERC demanen la dimissió de Gabriel Cañellas
després de que es doni a conèixer que el PP va operar amb la
firma Inverbroker per un valor de quatre milions cent mil
pessetes.

Febrer
Dia 8
§

L’Ajuntament de Campos atura cautelarment les obres a Ses
Covetes com a conseqüència d’un acte del Tribunal Superior de
Justícia de Balears.

Dia 16
§

Mor el cantautor i escriptor mallorquí Guillem Fullana i Hada
d’Efak que va formar part del moviment de la Nova Cançó i va
escriure El poeta i el mar (1965), El poeta i la mina (1967) entre
d’altres.

Març
Dia 3
§

Manifestació de tres mil estudiants contra l’ordre del conseller de
Cultura,

Educació

l’ensenyament

del

i

Esports

català

per

Bartomeu
entendre

que

Rotger

sobre

perjudica

la

normalització lingüística, ja que cada consell escolar pot decidir
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les assignatures que consideri oportunes que s’han d’impartir en
català.
Dia 11
§

L’atleta d’Inca Mateu Cañellas es proclama subcampió mundial
de 1.500 m en pista coberta al mundials celebrats a Barcelona.

Dia 21
§

A unes excavacions a la finca de Son Corró a Costitx es troben
dues figures de l’època talaiòtica que representen a dos guerrers
un de talaiòtic i un altre de romà.

Dia 23
§

El PP en solitari aprova la privatització de l’empresa funerària
municipal de Palma.

Dia 30
§

El Parlament espanyol aprova un règim fiscal diferenciat per les
Balears, que té en compte el fet de la insularitat. Aquesta decisió
haurà de ser ratificada pel Congrés de Diputats.

Abril
Dia 2
§

El manacorí Joan Antoni Riera es proclama campió d’Europa de
Trot als campionats celebrats a Viena.

Dia 6
§

El Consell de Govern aprova el Pla d’Ordenació de l’Oferta Turístic
POOT, aquest pla invalida dos decrets anteriors, distribueix
Mallorca en trentaset àrees i regula l’ús turístic i residencial.

Dia 10
§

Arriba el primer buc cisterna amb aigua de l’Ebre per el
subministrament de Palma i Calvià. El seu contingut ha de ser
llançat al mar per trobarse en males condicions per problemes
del buc.

§

L’entrenador del Reial Mallorca Fernando Pons dimiteix per la
mala situació de l’equip en la classificació, serà substituït per
Juan Antonio Irulegui.
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§

S’aprova la revisió del PGOU de Palma, fet que suposa la
legalització de més de deu parcel·les il·legals.

Dia 20
§

Inauguració de la planta potabilitzadora de Son Tugores, una de
les més grans d’Europa.

Dia 21
§

Celebració del Correllengua organitzat per l’Obra Cultural Balear
amb la participació de més de doscents voluntaris que porten la
Flama per la Llengua que recórrer més de vinticinc municipis.

Dia 28
§

Inauguració del nou parc de Sa Faixina.

Maig
Dia 2
§

Inauguració de l’Escola d’Hoteleria de les Balears.

Dia 6
§

Una cadena humana amb diversos milers de persones reivindica
l’ús de la llengua catalana, a l’acte organitzat per l’Obra Cultural
Balear.

Dia 15
§

El CIM aprova el Salari Social, què no podrà ser cobrat més de sis
mesos seguits per la mateixa persona.

Dia 25
§

Inauguració del Museu d’Art Modern a Ses Voltes de Palma, on
s’exposen obres d’artistes mallorquins o establerts a l’illa entre
18301970.

Dia 28
§

Eleccions autonòmiques i municipals amb els resultats següents:
al Parlament hi ha una majoria absoluta de PP amb 31 diputats.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

67

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
PP

169.351 vots

31 escons

PSOE

90.008 vots

16 escons

PSM

45.255 vots

6 escons

EU

24.820 vots

3 escons

UM

19.966 vots

2 escons

ELS VERDS

11.663 vots

1 escó

COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA
PP

136.767 vots 16 consellers

PSOE

69.865 vots

8 consellers

PSM

41.242 vots

5 consellers

UM

19.966 vots

2 consellers

EUEV

19.846 vots

2 escons

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PP

14.968 vots

7 consellers

PSOE

9.958 vots

4 consellers

PSMEN

4.013 vots

1 conseller

EU

2.296 vots

1 conseller

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR D´EIVISSA I FORMENTERA
PP

16.421 vots

7 consellers

PSOE

9.118 vots

4 consellers

ELS VERDS

2.241 vots

1 conseller

PP

63.331 vots

15 regidors

PSOE

33.200 vots

8 regidors

PSM (EN)

14.587 vots

3 regidors

EUEV

13.890 vots

3 regidors

UM

6.540 vots

AJUNTAMENT DE PALMA

§

Els resultats de les eleccions municipals donen un resultat a
Mallorca de 22 municipis amb victòria del PP, 7 municipis del
PSOE, 6 del PSM, 4 dels independents, 3 d’UM, 5 municipis amb
el mateix nombre d’escons per dos o més partits i 3 municipis
altres. A Menorca 6 municipis amb victòria del PP i 2 del PSOE, a
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Eivissa amb tots els municipis amb resultats favorables al PP i
Formentera amb la victòria del PSOE.

Juny
Dia 8
§

Inici del subministrament a Palma i a Calvià de l’aigua
transvasada de l’Ebre.

Dia 14
§

Aprovació pel Senat de la Proposta de Llei de declaració de Parc
Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i Ses Illes des
Freus. Manca encara l’aprovació del Congrés.

Dia 17
§

Institució dels ajuntaments de les Illes. A Mallorca prenen el seu
càrrec 24 batles del PP, 10 del PSOE, 8 del PSM, 5 d’UM i 5
d’altres partits.

Dia 20
§

El jutge del Tribunal Superior de Justícia de Balears crida a
declarar al conseller d’Obres Públiques, Bartomeu Reus i a
l’extitular Jeroni Saiz per presumpta prevaricació continuada en
l’adjudicació de les obres del túnel de Sóller a l’empresa d’Antoni
Quart.

Dia 26
§

Pacte entre el PSOE, IU, PSM i UM que els permetrà governar el
Consell Insular de Mallorca.

Dia 28
§

Reelecció de Gabriel Cañellas Fons per quarta vegada consecutiva
com a president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Juliol
Dia 3
§

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears admet el recurs
presentat per l’Associació Nacional de Grans Empreses de
Distribució

–ANGED–

sobre

els

horaris

d’obertura
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establiments comercials, i es declara nul el decret del Govern
Balear.
Dia 4
§

El nou executiu del Govern pren possessió del seu càrrec.
Mariano Socias com a Conseller d’Agricultura i Pesca, Lucas Prats
com a conseller sense cartera, Rosa Estaràs a la Vicepresidència,
Catalina Cirer a la Conselleria de Governació, Jaume Matas a
Economia

i

Hisenda,

Bartomeu

Reus

a

Obres

Públiques,

Bartomeu Rotger a Cultura, Educació i Esports, Bartomeu Cabrer
a Sanitat i Seguretat Social, Joan Flaquer a la Conselleria de
Turisme Cristòfol Triay a Comerç i Indústria i José Antoni
Berastain a Funció Pública.
Dia 7
§

El catedràtic de ciències de la computació i intel·ligència artificial,
Llorenç Huguet és elegit rector de la UIB.

§

Investidura de Maria Antònia Munar com a presidenta del Consell
Insular de Mallorca amb els vots favorables del PSM, PSOE, EU,
UM.

Dia 9
§

El nedador Xavi Torres bat tres rècords mundials i es proclama
campió als XXV campionats d’Espanya per minusvàlids.

Dia 17
§

El president del Govern, Gabriel Cañellas dimiteix del seu càrrec
per pressió de José Maria Aznar per la seva presumpta implicació
en el cobrament de comissions per l’adjudicació del túnel de
Sóller a l’empresa d’Antoni Quart.

Agost
Dia 2
§

Presa de possessió del nou president del Govern Balear, Cristòfol
Soler. L’acció del seu govern es centrarà en la reafirmació
permanent de la personalitat històrica de les Balears i amb la
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definició d’una economia productiva respectuosa amb el medi
ambient.
Dia 5
§

S’elegeix com a nou secretari general del PP a les Balears a
Alberto Herran després de la dimissió de Gabriel Cañellas.

Dia 9
§

El jutge de l’Audiència Nacional decreta presó provisional pels
cervells de la trama Inverbroker, els germans Jaume i Rafel Monjo
Carrió i inculpa als consellers delegats de l’empresa Salvador
Miras Gómez i Emilio Gilolmo López.

§

Tres terroristes d’ETA són detinguts per posseir armes i explosius
per assassinar el rei Joan Carles I.

Dia 16
§

Mor el pintor i escriptor mallorquí Manuel Picó. Va ser membre
del grup Tago i va escriure distintes novel·les, una de les quals va
ser guardonada amb el premi Ciutat de Palma al 1961.

Dia 22
§

Compra del Reial Mallorca pel Dr. Bartolomé Beltrán, el qual
adquireix el 93% de les accions del club a través de l’empresa
familiar Vita Planning.

Dia 29
§

El cèlebre compositor Mstislav Rostropovich fa un concert a la
XXXIV edició del Festival de Música Clàssica de Pollença.

Setembre
Dia 1
§

Bon Sosec decreta la suspensió de pagaments perquè té un deute
que ascendeix als vuit mil milions.

Dia 10
§

Els socis del Club Nàutic de S’Estanyol aproven l’ampliació del
port esportiu malgrat l’oposició d’alguns dels seus membres.

Dia 12
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§

El

Congrés

de

Diputats

rebutja

la

reforma

de

l’Estatut

d’Autonomia aprovada pel Parlament balear al 1991. Aquesta
reforma demandava més poder autonòmic i que s’igualàs la
comunitat al nivell d’autonomia de Catalunya, Euskadi, Galícia,
etc.
Dia 16
§

El ciclista de Porreres Joan Llaneras, de l’equip ONCE, guanya la
medalla d’or a la Copa del Món de ciclisme celebrada a Quito.

Dia 19
§

Inauguració del centre comercial El Corte Inglés a les avingudes
de Palma.

Dia 20
§

El manacorí Joan Antoni Riera aconsegueix el tercer lloc al
Campionat del Món de Jockeis celebrat als EUA.

Dia 22
§

Quimera de Caps d’Estat i de Govern de la UE a Formentor.

Octubre
Dia 9 a 10
§

I Copa d’Europa de veterans de ciclisme celebrada a la Platja de
Palma amb les medalles d’or de Guillem Timoner i Toni Karmany.

Dia 19
§

Aprovació per l’executiu del PP de la reforma de la Llei de la
Funció Pública, la qual a partir d’ara convertirà en requisit
indispensable el coneixement del català per tal de poder ser
funcionari de l’administració autonòmica.

Dia 31
§

L’entrenador del Reial Mallorca, José Maria Irulegui es destituït i
serà substituït per José Manuel Esnal, Mané.

Novembre
Dia 17
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§

Dimissió del secretari general del PP Alberto Herran. Aquest és
obligat a dimitir per la seva presumpta implicació a algun cas de
corrupció.

§

L’escriptora mallorquina Carme Riera és guardonada amb el
Premi Nacional de Narrativa per la seva obra Dins el darrer blau.

§

El Tribunal Superior de Justícia de Balears decreta la suspensió
de les obres de l’ampliació del Club Nàutic de s’Estanyol, perquè
aquestes varen començar sense llicència municipal.

Desembre
Dia 22
§

El primer premi del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal
cau al Coll d’en Rebassa. El número premiat és el 45.495, el qual
reparteix més de 35.000 milions de pessetes.

Dia 29
§

Acord definitiu entre Cort i la Banca March pel contracte de
lloguer i l’opció de compra de Bon Sosec per part de l’empresa
funerària municipal de Palma.

1996
Gener
Dia 6
§

L'Ajuntament d'Inca intervindrà al conflicte de Yanko per salvar la
marca i els llocs de feina, després de les amenaces de tancament
immediat per part de la direcció de l'empresa.

Dia 7
§

El PP menorquí demana al batle de Ciutadella, Gabriel Allés, la
seva dimissió per motius de salut, i és substituït per Assumpta
Vinent.

Dia 10
§

La comissió del Patrimoni HistòricArtístic d'Eivissa aprovà el Pla
de Reforma de l'àrea de Dalt Vila d'Eivissa.
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Dia 16
§

Defensa diu que obrirà al públic la platja d'Illetes.

§

El jutge López Gayà reactiva el cas del túnel de Sóller.

Dia 17
§

El govern acorda la posada en marxa del Parc BIT.

Dia 19
§

L'Ajuntament de Palma acorda cedir la recaptació de tributs a la
Comunitat Autònoma.

Dia 21
§

Joan Huguet entra a la directiva nacional i Rosa Estaràs a la
junta directiva del PP segons va aprovar el Congrés Nacional
d'aquest partit.

Dia 26
§

Beltrán destitueix el tècnic del RCE Mallorca, José Manuel Esnal,

Mané, que serà substituït per Víctor Muñoz.
Dia 29
§

Inauguració del nou Palau d'Esports d'Inca.

Dia 31
§

S’enderroca l'antiga fàbrica de Manacor, Perlas Orquídea, per
construir un centre comercial.

Febrer
Dia 4
§

Mor Gabriel Alzamora, batle de Palma entre 1968 i 1972.

Dia 10
§

Eduard Vellibre dimiteix com a regidor del PP a Calvià.

Dia 13
§

Biel Mesquida rebé el premi Ciutat de Barcelona de literatura per
la novel·la Excelsior o el temps escrit. Amb la mateixa obra
guanyarà el Premi de la Crítica de narrativa en llengua catalana,
el mes d’abril.

Dia 14
§

El telèfon d'emergència 112 entra en funcionament a les Illes.
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§

El magistrat Castro reobri el cas Calvià.

Dia 23
§

Carme Riera rep el premi nacional de narrativa per Dins el darrer
blau.

Dia 24
§

Troben restes de la muralla del segle XVI al Baluard de Sant Pere.

Dia 28
§

La família Camp adquireix la firma Yanko després de la seva
quebra.

Març
Dia 1
§

S'inaugura El Corte Inglés de Jaume III.

Dia 2
§

La junta de patrons de «Sa Nostra» aconsella al seu president,
Alexandre Forcades que dimiteixi per les pressions del sindicat de
treballadors, que diuen que la presidència de l'entitat hauria
d'ésser incompatible amb càrrecs polítics. La dimissió es farà
efectiva el proper mes de març, quan l’Assemblea General de «Sa
Nostra» aprova la despolitització dels alts càrrecs de l'entitat. El
nou president és Antoni Marí.

Dia 3
§

Eleccions Generals. Majoria insuficient del PP. A les Illes Balears,
el PP baixa a 4 diputats i el PSOE n'aconsegueix 3. A Eivissa,
l'esquerra aconsegueix l'escó al Senat, i Pilar Costa serà la nova
senadora. (vegeu els resultats a la pàgina següent)
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ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS A NIVELL ESTATAL
PP

9.716.006 vots

156 escons

PSOE

9. 425.678 vots

141 escons

IU

2.639.774 vots

21 escons

CIU

1.151.633 vots

16 escons

EAJPNV

318.951 vots

5 escons

CC

220.418 vots

4 escons

BNG

208.147 vots

2 escons

HB

181.304 vots

2 escons

ERC

167.641 vots

1 escó

EA

115.861 vots

1 escó

UV

91.575 vots

1 escó

PP

194.859 vots

4 escons

PSOE

155.244 vots

3 escons

EU

33.224 vots

PSMEN

24.664 vots

EVIB

9.539 vots

UM

6.943 vots

ERC

1.802 vots

RESULTATS A BALEARS

SENADORS PER MALLORCA
1) Juan Blancas Llamas (PP)
2) José Cañellas Fons (PP)
3) Antonio Garcías Coll (PSOE)

SENADOR PER MENORCA
1) Bernardo Llompart Díaz (PP)

SENADOR PER EIVISSA I FORMENTERA
1) Pilar Costa Serra (EFS)

Dia 11
§

Mateu Cañellas medalla d'or en pista coberta al campionat
europeu d'Estocolm al 1.500 metres.
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Dia 14
§

El Govern destitueix al gerent del SEFOBASA, Miquel Ferrer per
pràctiques irregulars.

Dia 16
§

Gabriel Cañellas admet que la seva fundació, Illes Balears, rebé
diners del túnel de Sóller.

Dia 24
§

Juaneda és nomenat nou president del PP de Ciutadella.

Dia 27
§

5 regidors de Ciutadella posen el seu càrrec a disposició del PP.

Abril
Dia 3
§

El Tribunal de Comptes audita al PP de Balears per l'escàndol del
túnel de Sóller.

Dia 4
§

Gabriel Allés dimiteix com a batle de Ciutadella.

Dia 12
§

CCOO inicia avui el congrés. El nou secretari serà José
Benedicto.

Dia 20
§

S'aprova el POOT de les Pitiüses.

Dia 29
§

Assumpta Vinent és elegida nova batlessa de Ciutadella.

Dia 30
§

El jutge dicta la fallida de Yanko i deixa fora les marques del
grup.

Maig
Dia 10
§

S'inicia la construcció de la nova presó de Palma.

Dia 12
§

Mor l'historiador menorquí Josep Mascaró Passarius.
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Dia 13
§

Comencen les obres de l'hospital de Son Llàtzer.

§

L'Espanya d'hockey ascendeix a I Divisió a l'any en què es
compleix el 25è. aniversari de la seva fundació.

Dia 16
§

Miquel Dolç i Oscar Ribas foren investits Dr. Honoris Causa per
la UIB per la seva defensa del català.

Dia 17
§

El govern treu a concurs Agama per a la seva privatització.

§

S'inicia el Correllengua per reivindicar l'autogovern i la identitat
del poble de Mallorca.

Dia 18
§

Catalina Cirer és nomenada delegada del Govern.

Dia 19
§

Milers de persones es concentren a la plaça Major per fer el
mosaic «Som Comunitat Històrica» i demanar més autogovern,
petició que va rebre el suport del president Cristòfol Soler.

Dia 26
§

Alcúdia, Artà, Muro, Sa Pobla, Pollença i Santa Margalida
s'uneixen en mancomunitat per accedir a ajudes europees.

Dia 27
§

Es celebra a Palma el primer judici amb jurat de tota Espanya.

Dia 28
§

Soler reforma el Govern i provoca la pèrdua d'influència del sector
cañellista, que reacciona mobilitzant el grup parlamentari contra
el president. Desapareixen les conselleries de Governació i de la
Funció Pública, i crea tres noves conselleries, Medi Ambient i
Ordenació del Territori, Benestar Social i Treball i Foment del
Treball.

Dia 29
§

Cañellas força la dimissió de Soler a favor de Jaume Matas. Joan
Verger es convertirà en el nou president del PP balear pel seu
suport a la rebel·lió.
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Juny
Dia 1
§

El Tribunal Constitucional manté la protecció de Ses Salines
d'Eivissa davant la suspensió cautelar demanada pel Govern.

Dia 2
§

L'Assegurança Social alemanya obri a Palma la seva primera
oficina a l'estranger.

Dia 13
§

Els diputats del PP Joan Marí Tur i Joana Aina Vidal
s'abstingueren ahir a la votació de Matas per accedir a la
presidència.

Dia 15
§

Matas és investit president amb el suport de Vidal i l'abstenció de
Marí.

Dia 24
§

Visita del president de Xina Jiang Zemin i la seva dona a
Mallorca.

Dia 26
§

El TSJB obri causa penal contra Cañellas pel cas Calvià.

Dia 27
§

Els acreedors de Yanko voten a favor del conveni de fallida.

Dia 28
§

Inauguració de la nova seu del Consell Insular d'Eivissa i
Formentera.

Dia 30
§

Es constitueix la Coordinadora en defensa del Camí de Cavalls de
Menorca.

Juliol
Dia 1
§

Pren possessió el delegat del govern a Menorca Clemente Ríos.
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Dia 14
§

El Govern dels Estats Units exigeix a la cadena SOL que se'n vagi
de Cuba per l'aplicació de la llei Helms–Burton.

Dia 19
§

Mor el poeta Damià Huguet i Roig.

Dia 21
§

Mor l'escriptor manacorí Miquel Àngel Riera, nascut el 1930.

Dia 30
§

El mallorquí Pepote Ballester aconsegueix amb Fernando León la
medalla d'or a la classe Tornado als Jocs Olímpics d'Atlanta.

Dia 31
§

Un incendi destrueix la factoria de Perles Orquidea a Montuïri.

Agost
Dia 4
§

L'Ajuntament de Formentera haurà de destituir el seu batle, en
execució la sentència del Suprem que l'inhabilita per no concedir
a temps la llicència del càmping de Ca Marí.

Dia 18
§

El nedador mallorquí Xavi Torres, medalla d'or i rècord mundial
en 150 m. estils als Jocs Paralímpics d'Atlanta.

Dia 23
§

El PP obri expedient disciplinari als diputats Joan Marí Tur i
Joana Aina Vidal.

Dia 25
§

El nedador d'Inca, Toni Martorell, medalla de bronze en els
relleus 4x100 lliure als Jocs Paralímpics d'Atlanta.

Dia 31
§

Mor Joaquín Quinito Caldentey, torero, periodista i pintor
mallorquí.
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Setembre
Dia 2
§

El ciclista mallorquí Joan Llaneras obté la medalla d'or en la
modalitat de puntuació als campionats dels món en pista de
Manchester.

Dia 5
§

El Govern Balear rep del Govern Central la transferència de
l'Imserso.

§

El Govern aconsegueix les transferències de la UIB amb 4.500
milions.

Dia 7
§

La diputada Joana Aina Vidal recorre la seva sanció front el PP
nacional.

Dia 9
§

Pere J. Carbonell es proclama campió d'Espanya de pesca
submarina.

Dia 20
§

El tennista Carles Moyà debuta amb l'equip espanyol de Copa
Davis.

Dia 24
§

Antoni Ramis, conseller d'economia del Govern Balear acorda
amb el Govern central un nou sistema de finançament per a les
Illes Balears, que rebran 40.000 milions més entre 1997 i el
2001.

Dia 29
§

Cristòfol Triay reestructura el Consell de Menorca i assumeix
l'àrea d'urbanisme, abans en mans d'Avel·lí Casasnovas, implicat
al cas Al Perico.

Dia 30
§

Pere J. Carbonell es proclama campió mundial de pesca
submarina.
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Octubre
Dia 3
§

Camp es fa amb les marques Yanko i tanca la crisi del grup.

Dia 5
§

El Port de Maó deixa de ser bé d'interès cultural. El Tribunal
Suprem suspèn la declaració aprovada pel Consell.

Dia 7
§

Fi del congrés regional del PP. La nova executiva aconseguí el
82% dels vots. El seu president és Joan Verger.

Dia 25
§

Els accionistes de Centennial declaren la fallida voluntària
després que un avió de la companyia fos retingut a Londres per
no pagar els deutes.

Dia 26
§

El TSJB obri la tercera causa penal a Cañellas pel cas Agricultura
per possibles irregularitats econòmiques en la compra de l'edifici
d'aquesta conselleria.

Novembre
Dia 1
§

Mor Andreu Ferret, un dels periodistes més important de les Illes
Balears a la segona meitat del segle XX.

Dia 5
§

El Consell Insular de Mallorca declara La Balanguera himne
oficial de Mallorca.

Dia 13
§

El grup del PP balear acorda l'expulsió de Joana A. Vidal.

Dia 16
§

Soler dimiteix com a membre de l'executiva del PP per l'expulsió
de Joana A. Vidal.

Dia 17
§

Jaume Font és elegit president del PP a Mallorca.
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Dia 22
§

Estudiants d'Història, Història de l'Art, Psicologia, Biologia,
Psicopedagogia i Geografia protesten al campus demanant la
reforma dels plans d'estudis.

Desembre
Dia 2
§

El PSM tria a Pere Sampol com a nou secretari general.

Dia 12
§

La companyia aèria Oasis presenta suspensió de pagaments.

Dia 14
§

El govern adjudica la central AGAMA a Comercial Bordoy.

Dia 24
§

El Consell Insular de Mallorca dóna llum verda a la posada en
marxa de la incineradora a Palma.

1997
Gener
Dia 7
§

El CIM inicia el centenari del naixement de Llorenç Villalonga.

Dia 15
§

L'Orquestra Simfònica de Balears compleix cinquanta anys.

Dia 17
§

Tots els partits polítics de les Illes Balears, excepte UM, aproven
el nou sistema de finançament per les Illes Balears.

Dia 22
§

Caja Salud compra la companyia asseguradora Imeco per 4.000
milions.

Dia 26
§

Carles Moyà arriba a la final de l'Open d'Austràlia, i la perd
contra Pete Sampras.
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Febrer
Dia 5
§

Comercial Bordoy compra la central lletera AGAMA.

Dia 7
§

Copa Davis a Cala Rajada. Juguen Espanya contra Alemanya, i
guanya Espanya per 41 amb la participació de Carles Moyà.

Dia 20
§

Obertura del túnel de Sóller.

Dia 25
§

El CIM aprova la protecció de Cala Petita a Portocristo.

Març
Dia 10
§

Els hotels de Royaltur passaran al nou grup de Fluxà i
Neckermann.

Dia 12
§

Neix la primera patronal mallorquina d'empresaris alemanys.

Dia 19
§

Cañellas, Saiz, Berastain i Cuart seran jutjats pel cas túnel de
Sóller. Aquest fet provoca la dimissió de Cañellas com a president
del grup parlamentari del PP i de Berastain com a conseller de la
Funció Pública, que és substituït per Manel Ferrer.

Dia 26
§

Bartolomé Beltrán es converteix en el propietari del RCE
Mallorca.

Abril
Dia 5
§

El Govern aprova l'avantprojecte de la Llei del Sòl Rústic en la que
tot el sòl no urbanitzable queda declarat rústic i es limita
l'edificació en el 93% de Mallorca.
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Dia 8
§

El CIM aprova la suspensió dels planejaments urbanístics de
Mallorca i estableix que la parcel·la mínima per edificar en sòl
rústic a Mallorca sigui de 14.206 m2.

Dia 12
§

S'inaugura oficialment la nova terminal de Son Sant Joan.

§

S'inicia a Inca l'Acampallengua.

Dia 13
§

El CV Palma 99 torna a l'ACEVOL després de cinc anys.

Dia 17
§

L'acord entre Iberia, Air Europa i Spanair encareix les tarifes
aèries.

Dia 19
§

El CIM acorda fixar la Diada de Mallorca en el 12 de setembre,
data en què es coronà Jaume II com a rei de Mallorca el 1276.

Dia 22
§

El propietari i president del RCE Mallorca, Dr. Beltrán, destitueix
a Víctor Muñoz com a entrenador. El seu successor és Tomeu
Llompart.

Dia 27
§

El BOE publicà ahir la llei 13/1997 de 25 d’abril per la què
Baleares passa a denominarse oficialment Illes Balears.

Dia 28
§

El ministre de Sanitat Romay Beccaria inaugura avui l'hospital de
Manacor.

Maig
Dia 7
§

El Congrés dels Diputats aprovà la presa en consideració del
projecte de llei de règim fiscal i econòmic especial per les Illes
Balears, però centrà el debat en els costos de la insularitat i deixà
de banda les reivindicacions fiscals.
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Dia 17
§

III Diada Popular per la llengua, l'autogovern i la cultura al
passeig del Born de Palma, amb l'absència del Govern Balear.

Dia 18
§

El Parlament europeu reconeix el fet insular com un factor
diferencial a tenir en compte.

Dia 22
§

El Govern crea l'Institut Balear de la Natura IBANAT, que
assumirà la feina de SEFOBASA.

Dia 24
§

Mor l'escultora Remigia Caubet.

Juny
Dia 5
§

ENDESA nomena al conseller Bartomeu Reus nou president de
GESA. Felicià Fuster, anterior president, quedarà com a president
honorífic de la companyia.

Dia 7
§

Inauguració del bulevard semipeatonal de Peguera.

Dia 13
§

Matas remodela el Govern. El nou conseller de Cultura és Manel
Ferrer. Pilar Ferrer es fa càrrec de Funció Pública i Miquel Ramis
de Medi Ambient.

Dia 17
§

El Govern central distingeix a Felicià Fuster amb la Gran Creu
d'Isabel la Catòlica (segona creu del mèrit civil a Espanya).

Dia 20
§

El govern aprova el decret regulador dels transports turístics
terrestres, més conegut com a decret «antimanteros ».

Dia 28
§

El TSJB s'inhibeix del cas Calvià per falta de proves sòlides
contra G. Cañellas.
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Dia 30
§

Comença el judici pel cas túnel de Sóller.

§

El RCE Mallorca aconsegueix l'ascens a la Primera Divisió.

Juliol
Dia 5
§

Arribada del president dels EUA i la primera dama, Bill i Hillary
Clinton a Mallorca. Es tracta d'una visita de caràcter privat que
durarà dos dies.

§

Llet Mallorquina provoca la fallida de PalmaCrem per cobrar 32
milions.

§

Es troben a la Cova des Mússol a Menorca, restes arqueològiques
datades al segle X a.C. entre les quals hi ha talles de fusta,
objectes de bronze i ceràmica.

Dia 6
§

Héctor Cúper es compromet com a nou tècnic del RCE Mallorca.

Dia 7
§

Crespí és elegit nou secretari general del PSOE balear amb el 90%
dels vots. Margarita Nájera ocupa la presidència.

Dia 12
§

Multitudinària concentració a Cort contra el segrest de Miguel
Ángel Blanco, regidor del PP a la ciutat basca d'Ermua, segrestat
per ETA, que ha amenaçat matarlo en 48h si no es satisfan les
seves demandes. Les concentracions es produeixen a tots els
pobles de Mallorca. La manifestació més multitudinària es
produeix el dia 15 amb la participació de totes les institucions i a
la que hi participaren 40.000 persones.

Dia 14
§

Congressos insulars del PSOE balear. A Mallorca el nou secretari
general és Francesc Antich, a Menorca Joana Barceló i a Eivissa
Vicenç Tur.
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Dia 25
§

Sentència del cas túnel de Sóller. El TSJB absol els acusats de
prevaricació i dóna per prescrit el provat delicte de suborn.
Malgrat això, el PP decideix que Cañellas conservi el seu escó.

Agost
Dia 2
§

El Consell de Ministres decideix crear una reserva pesquera a 49
milles nàutiques del mar Mediterrani servirà en la pràctica per
eradicar la sobreexplotació dels recursos i l'ús de xarxes il·legals a
les proximitats de les Illes Balears.

Dia 6
§

Aurelio Torrente és nomenat nou director de la Fundació Miró.

Dia 11
§

Inauguren el passeig Marítim i el centre de salut de Sa Calobra.
El port d'Escorca ha estat dotat de la primera oficina d'informació
del medi natural de Mallorca.

Dia 15
§

Cort compra l'edifici Avingudes Centre a Caja Madrid per 1.368
milions.

Dia 28
§

Els mallorquins Llaneras i Alzamora, campions del món en
l'especialitat americana de ciclisme en pista.

Setembre
Dia 1
§

Llaneras obté la medalla de bronze en la modalitat de puntuació.

Dia 5
§

El Govern finalitza les directrius territorials que marcaran el
model de territori per les Balears.

Dia 6
§

Joan Mascaró Fornés investit Dr. Honoris Causa a títol pòstum
per la UIB.
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Dia 22
§

La majoria de centres de secundària no poden començar el curs el
dia

previst

per manca

de

recursos,

de

planificació i

de

professorat.
§

Margalida Fullana, bronze al mundial de Mountain Bike i ruta.

Dia 23
§

La funerària municipal de Palma firma la compra de Bon Sosec.

Dia 25
§

Cort privatitza el servei de grua i l'adjudica a l'empresa Dornier.

Dia 26
§

Janer Manila guanya el Carlemany de novel·la amb Els jardins

incendiats.
Dia 27
§

El rei atorga a la infanta Cristina, amb motiu de les seves noces,
el títol de duquessa de Palma. Després de les noces el títol serà
extensiu al seu marit, però no serà hereditari.

Octubre
Dia 10
§

Els «okupes» del l’anomenat «Kasal Llibertari» (antiga fàbrica de
gel industrial Coromines), es veuen obligats a abandonarlo per
ordre judicial. Al seu lloc es construirà una benzinera. Hores
després del desallotjament, els «okupes» prenen violentament el
«Kasal», i es produeixen incidents amb la policia, fets que no
impedeixen el desallotjament definitiu.

Dia 22
§

L'exbatle de Ciutadella, G. Allés, és condemnat per un delicte de
suborn comès l'agost de 1995, en oferir gratificacions a S. Bock,
regidor de turisme, a canvi que donàs suport a la urbanització El
Perico i l'ampliació del port.

§

El pare Colom és investit Dr. Honoris Causa per la UIB.
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Dia 23
§

S'anuncia per part d’Iberia la incorporació a la seva flota d'avions
«turbohèlices» a les línies aèries de les Balears.

Dia 27
§

El mallorquí Toni Peña es converteix en campió d'Espanya de
marató.

Dia 29
§

El PP vota en solitari la seva terna pel TSJB, en sortir l'oposició
en bloc del ple.

Novembre
Dia 5
§

Els tres grups de l'oposició de Santa Margalida, PP, Can Picafort
Unit i el Grup Independent Picaforter preparen una moció de
censura contra el batle socialista Miquel Cifre, que presentaran el
proper dia 28. L'acord de l'oposició permetrà a Antoni del Olmo
del PP, ocupar la batlia a partir de dia 17 de desembre.

Dia 15
§

Primera edició dels Premis Ramon Llull, entregats pel Govern
Balear, que reconeixen a quinze personalitats que han destacat
pels serveis prestats a les Balears.

Dia 25
§

Calvià rep a Brussel·les el premi «Ciutat Sostenible d'Europa».

Desembre
Dia 1
§

Darrer viatge del vaixell Móstoles entre Tarragona i Palma.
L'operació «vaixell» es dóna per finalitzada després de 30 mesos
de durada.

Dia 8
§

Mor Nadal Batle als 52 anys, rector de la UIB entre 1982 i 1985.
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Dia 13
§

Josep Juan Vidal nou president de l'Associació Espanyola
d'Història Moderna.

Dia 18
§

El Poder Judicial elegeix per al TSJB a Rafel Perera.

Dia 21
§

L'exportació del calçat balear arriba enguany als 7.000 milions.

Dia 22
§

Mor Blai Bonet, poeta, novel·lista, assagista, dramaturg i una de
les

personalitats

més

compromeses

de

la

literatura

contemporània a Mallorca.
§

La loteria de Nadal deixa a Mallorca 6.000 milions.

Dia 23
§

UM i PP s'alien per fer marxa enrera en l'augment salarial dels
funcionaris i per adjudicar a Fomento de Construcciones y
Contratas el servei de la ITV.

Dia 27
§

Mor Gabriel Alomar Esteve, urbanista mallorquí i redactor del
primer Pla General de Palma. Havia nascut el 1910.

Dia 30
§

Les talles talaiòtiques en fusta de la Cova del Mussol són les més
antigues d'Occident segons Vicenç Llull, director de l'excavació.

1998
Gener
Dia 1
§

El Govern Balear assumeix les competències en educació no
universitària, dotades amb 40.800 milions.

§

L'Ajuntament de Palma proclama Benet Pons i Fàbregues Fill
Il·lustre.
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Dia 7
§

Valentí Puig guanya el premi Josep Pla de narrativa catalana amb
l'obra L'home de l'abric.

Dia 17
§

El Govern aprova la gratuïtat de l'educació infantil privada per
nins entre 3 i 6 anys a centres concertats.

§

Inauguració de l'arxiu municipal de Can Bordils.

Dia 18
§

Mor el folklorista i historiador Bartomeu Enseñat.

Dia 24
§

S'aprova el decret de limitació de la construcció turística per part
del Govern Balear, que ordena que tota nova construcció d'un
edifici turístic ha de canviarse per la baixa d'un altre establiment
que haurà de ser esbucat. Aquest decret es derogarà quan entri
en vigor la Llei General de Turisme.

§

Patrimoni decreta la protecció de l'àrea talaiòtica de Portocolom.

Dia 28
§

L'empresa Picsa de Sa Pobla suspèn pagaments per evitar la seva
fallida.

Febrer
Dia 25
§

El Parlament aprovà l'Estatut dels Consumidors i Usuaris.

Març
Dia 3
§

El CIM rebutja el «medicamentazo», i assumeix el cost dels
fàrmacs.

Dia 8
§

El Palma '99 descendeix a la I Divisió de voleibol.

Dia 11
§

Aprovades les noves tarifes de l'EMT de Palma amb la inclusió del
«bonobús» per a no residents.
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Dia 26
§

«Sa Nostra» compra a la CECA el Poble Espanyol per 450 milions.

Dia 27
§

L'Ajuntament de Palma aprova dedicar la Rambla als Ducs de
Palma.

Abril
Dia 3
§

Suspensió de pagaments de l'empresa Font des Teix de Bunyola.

Dia 6
§

La ministra de Cultura Esperança Aguirre inaugura el Museu de
Menorca.

Dia 15
§

S'inicia l'esbucament de la fàbrica Coromina.

Dia 23
§

El grup Alpha assumeix el control de l'empresa Perlas Majorica.

Dia 26
§

El PSM s'integra en una federació nacionalista formada a més pel
Partit Socialista de Menorca i el Partit Ecologista d'Eivissa, la qual
durà el nom de PSM Entesa Nacionalista.

Dia 30
§

El R.C.E. Mallorca perd la segona final de la copa del Rei de la
seva història contra el Barcelona en la tanda de penals.

Maig
Dia 1
§

Govern i sindicats docents (CCOO, UGT, STEI i ANPE) pacten un
pla d'estabilitat per als professors interins que tendra una durada
de sis anys i que s'iniciarà al curs 19881999.

Dia 10
§

Diada per la llengua a la plaça de Cort.
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Dia 16
§

Finalitza

la

lliga

a la

Primera

Divisió.

El

RCE

Mallorca

aconsegueix la cinquena posició, la millor de la seva història, i es
classifica per jugar la Recopa per primer cop.
Dia 19
§

El TSJB confirma que les Salines d'Eivissa i Formentera són
zones humides protegides.

Dia 22
§

El Règim Especial de les Balears supera la votació del Congrés.

Dia 29
§

El Parlament europeu dóna suport a què les Illes tenguin
avantatges fiscals.

Dia 31
§

Bartomeu Beltrán deixa la presidència del R.C.E. Mallorca.

Juny
Dia 3
§

El Govern Balear suprimeix la Setmana Blanca del calendari
escolar.

Dia 8
§

Carles Moyà guanya el Roland Garros.

Dia 11
§

L'Ajuntament de Palma aprova la revisió del PGOU de Palma.

Dia 16
§

Antonio Asensio reconeix que és el propietari del RCE Mallorca, i
ascendeix a l'arquitecte Guillem Reynés a la presidència del club.

Dia 21
§

El Mallorca B aconsegueix l'ascens a la Segona Divisió A.

Dia 25
§

El Senat aprova definitivament el Règim Especial de les Balears.

Dia 26
§

Nova Generació consolida a Inca la seu de la firma de calçats
Yanko.
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Dia 30
§

La ciutat de Palma i Joan Llaneras reben els premis nacionals de
l'Esport.

Juliol
Dia 4
§

Antoni Truyol, antic magistrat del Tribunal Constitucional, fou
investit Dr. Honoris Causa per la UIB.

Dia 7
§

El CIM aprova la construcció a Es Canons de 2000 places.

Dia 18
§

El Govern Balear acorda traspassar als consells insulars la
competència del transport per carretera amb una dotació de 316
milions.

Dia 22
§

Cort accepta la reforma del Mercat l'Olivar en contra dels
peixaters, que han presentat 12.000 firmes en contra.

§

El líder del partit FDP alemany, Wolfang Gerhardt, inicia la seva
campanya electoral a Mallorca per captar el vot dels seus
compatriotes que hi viuen.

Dia 31
§

El descompte al transport amb la península Ibèrica puja avui del
25 al 33%. També augmenta el descompte entre Illes del 10 al
33%.

§

El Govern nega les competències territorials als consells insulars i
el CIM rebutja la de transport.

Agost
Dia 3
§

L'eivissenca Mar Sánchez campiona d'Espanya de salt de perxa.

Dia 5
§

L'ONU distingeix Alcúdia com a municipi respectuós amb el medi
ambient.
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Dia 8
§

El baríton menorquí Joan Pons rep la Medalla d'Or de Menorca.

Dia 11
§

Obrin al públic els molls de la base militar del Port de Sóller,
controlats pel Ministeri de Defensa i fins ara tancats al públic.

Dia 16
§

Les Illes Balears, València i Múrcia creen la marca «Mediterráneo

español», per la promoció conjunta de les comunitats autònomes
a l'exterior.
Dia 20
§

Vicent Escandell deixa la presidència del PP de Formentera i la
batlia del municipi.

Dia 23
§

El Reial Mallorca guanya el seu primer títol nacional en conquerir
la Supercopa front al FC Barcelona.

Dia 29
§

El Govern decreta que l'1 de març sigui dia festiu a les Illes
Balears.

§

El rei inaugura el Centre Bit d'Inca.

Dia 30
§

Joan Llaneras es proclama campió del món en persecució.

Setembre
Dia 11
§

Excavació de la basílica paleocristiana de Son Fadrinet a Campos,
on s'ha trobat un mosaic de gran importància.

Dia 18
§

El RCE Mallorca debuta per primera vegada a la seva història en
competició europea i guanya l'eliminatòria d'anada de la Recopa
d'Europa.

Dia 18 a 20
§

Els dissenyadors mallorquins Tolo Crespí i Santiago Bonilla
presenten les seves col·leccions al Saló Gaudí de Barcelona.
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Dia 21
§

Albert March aconsegueix el seu primer títol mundial de pesca
submarina a Croàcia.

Dia 24
§

El batle de Muro, Jaume Perelló d’UM, destitueix de tots els seus
càrrecs als seus socis del PP i governarà en minoria, cedint àrees
de govern a regidors de l'oposició (CDM i PSOE).

Dia 28
§

L'explosió de gas, produïda al Cafè Cappuccino del passeig
Marítim de Palma, causa 45 ferits i un mort. El local queda
completament destrossat.

§

S'inicia la primera edició del Mallorca Open, amb la victòria de
Gustavo Kuerten, que derrotà Carles Moyà a la final.

Dia 29
§

El CIM aprovà la creació de l'Arxiu del So i la Imatge.

Octubre
Dia 6
§

El CIM aprova la moratòria urbanística amb l’objectiu a disminuir
el número d'urbanitzacions.

Dia 17
§

El Govern aprova la seva moratòria urbanística, que dóna via
lliure a les urbanitzacions que han iniciat els tràmits i que suposa
la suspensió de la moratòria del CIM.

§

S'inaugura la biblioteca Lluís Alemany i Vich, al centre cultural
de la Misericòrdia.

Dia 24
§

Josep Melià, advocat i polític, és investit Dr. Honoris Causa per la
UIB.

Dia 28
§

Troben quaranta grafits del segle XVI al Palau Episcopal. El
descobriment confirma la ubicació de l'antiga presó dels capellans
a aquest edifici.
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Novembre
Dia 3
§

El CIM aprova l'aturada de setantaset urbanitzacions.

Dia 6
§

Localitzen a Cabrera un jaciment submarí de l'època romana.

Dia 13
§

Més de vint mil persones es manifesten contra la política
urbanística del Govern, a una manifestació convocada pel GOB.

§

El Congrés dels

Diputats aprovà la reforma de l'Estatut

d'Autonomia. S’hi introdueixen els canvis següents:
 Augmenta el període parlamentari de quatre a vuit mesos.


S'adquireixen

noves

competències,

entre

les

que

destaquen: Assistència Sanitària i Seguretat Social.
 S’hi introdueix la possibilitat que els diputats puguin
cobrar un sou fix.
Dia 20
§

Mateu Morro, nou secretari general del PSM.

Dia 23
§

Inauguració del Museu de Sa Pobla a Can Planes, que compta
amb una col·lecció de joguines d'època.

Dia 29
§

Moyà juga la final del Màsters de Hannover i la perd contra el
català Àlex Corretja en cinc sets.

Desembre
Dia 2
§

El Parlament balear aprova la Llei de Patrimoni Històric de
Balears.

Dia 16
§

El TSJB culpa Gabriel Cañellas de suborn, però el declara
prescrit, a l’igual que Antoni Cuart. El tribunal censura la
corrupció de l'expresident en cobrar cinquanta milions en
suborns.
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

98

Dia 18
§

El president Jaume Matas inaugurà a Barcelona l'exposició
Mallorca Gòtica.

Dia 23
§

Joan Rita assumeix la presidència conjunta del GOB a Mallorca i
a les Balears.

Dia 24
§

El CIM aprovà la revisió del PGOU de Palma, que permetrà un
creixement de la ciutat de doscents mil habitants.

Dia 30
§

L'Ajuntament de Palma nomena a Francesc de Borja Moll, Fill
Il·lustre de Palma, i a Llorenç Bisbal, Fill Adoptiu.

1999
Gener
Dia 12
§

Neix a Palma el segell discogràfic Slurp.

Dia 13
§

El jutge declara la prescripció per suborn del cas Calvià.

Dia 19
§

La UIB adquireix la biblioteca de Josep Maria Casasayas amb
més de vinticinc mil volums, i que conté una de les col·leccions
més importants de la literatura del Segle d'Or existents a
Espanya.

Dia 29
§

Es crea la marca «Producte Balear» per articles fets a les Illes
Balears.

Dia 30
§ La Conselleria de Foment col·loca barreres de seguretat sobre la
Síquia de la Vila, fet que provoca el rebuig del CIM i dels experts
en patrimoni.
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Febrer
Dia 3
§

El nou PGOU de Palma entra en vigor avui.

Dia 7
§

Més de cinc mil persones es manifestaren a Menorca contra el
desenvolupament urbanístic. Es tracta de la manifestació més
important de la història de l'illa.

Dia 22
§

L'àrbitre mallorquina Carolina Domènech debuta a la Primera
Divisió com a quart àrbitre al partit Espanyol–Deportivo de la
Coruña.

Dia 24
§

L'expresident Gabriel Cañellas dimiteix per sorpresa com a
diputat del Parlament Balear per divergències amb la política del
Govern del seu partit.

Març
Dia 5
§

Maria de la Pau Janer guanya el premi de les lletres catalanes
Ramon Llull amb la novel·la Lola.

Dia 14
§

Carles Moyà aconsegueix el número 1 a l'ATP, i es converteix en el
millor tenista del món.

Dia 17
§

El Parlament aprova la Llei General del Turisme.

Dia 24
§

Santanyí aprova la urbanització d'Es Pujol. Aquesta urbanització
està aturada pel CIM.

Dia 28
§

Miquel Bauçà fou guardonat per l'obra El canvi amb el premi de la
Crítica a l'apartat de literatura catalana.

Dia 30
§

El canòdrom tanca les seves portes després de seixantasis anys
d'història.
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Dia 31
§

El Parlament Balear aprova definitivament les DOT.

Abril
Dia 1
§

Mor Albert Saoner, catedràtic de Filosofia de la UIB als 64 anys.

Dia 28
§

Costes inicia la demolició d'obres il·legals al territori balear.

§

Mor el pintor mallorquí Jaume Mercant, de 89 anys.

Dia 30
§

Cort aprova el canvi de color dels taxis, que a partir d'ara podran
ser blancs.

§

El periodista mallorquí Miquel Frau guanya el premi Ortega y
Gasset de Periodisme al millor treball d'investigació o reportatge
pel treball «Yo vi a Pol Pot muerto».

Maig
Dia 3
§

S'inicia el Correllengua al Llevant, al Nord i al Pla de Mallorca.

Dia 9
§

Unes vintmil persones participen a la Cadena Humana que
recorré Palma en defensa del català i de l'autogovern.

Dia 12
§

L'Arxiu del So i de la Imatge obrí les seves portes al Museu
Krékovic.

Dia 16
§

La moda Adlib celebra 25 anys.

Dia 20
§

El RCE Mallorca perd la darrera final de la Recopa, últim cop que
es celebra aquesta competició europea, contra la Lazio per 2 gols
a 1.
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Dia 25
§

Llaneras i Alzamora aconsegueixen l'or en la Copa del Món en la
prova de puntuació americana.

§

Es celebra la subhasta del contingut de Bendinat i Can Puig a
càrrec de la Casa Christie's.

Dia 27
§

Llorenç Huguet renova el seu càrrec com a rector de la UIB.

§

Inauguren el passeig Marítim del Port d'Alcúdia.

Dia 29
§

El batle de Palma Joan Fageda, inaugura el nou pàrking
subterrani del Mercat l'Olivar.

§

El Govern Balear aprovà el decret per pujar el descompte als
residents a les Illes Balears al transport marítim entre Illes del 10
al 33%.

§

El CIM adquireix el film francès L'homme des Baleares rodada a
Mallorca a 1924.

Dia 31
§

El GOB celebra 25 anys d'existència.

Juny
Dia 1
§

Héctor Cúper anuncia que deixarà el RCE Mallorca a final de
temporada, i serà substituït per Mario Gómez.

Dia 6
§

S'inaugura a Palma el Parc de les Estacions.

Dia 8
§

El CIM prohibeix la urbanització Toscamar a Alcúdia.

Dia 13
§

Eleccions autonòmiques i municipals. El PP guanya en nombre de
vots a les demés forces polítiques, però no aconsegueix la majoria
absoluta, el que deixa el govern balear i el CIM pendent de pactes,
així com gran part dels ajuntaments de les Illes Balears.
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Dia 16
§

El ministre d'Interior Jaime Mayor Oreja inaugura la nova presó
de Palma.

Dia 19
§

El Govern Balear blinda el contracte dels seus interins per espai
de sis anys.

§

Josep Massot, historiador i filòleg és investit Dr. Honoris Causa
per la UIB.

Dia 21
§

El RCE Mallorca finalitza la lliga en tercer lloc, la millor
classificació de la seva història, el que li dóna dret a jugar la
Champions League.

§

El Mallorca B davalla a la II Divisió B.

Dia 23
§

Pedro Meaurio és destituït com a director de l'aeroport de Palma i
el substitueix Mariano Menor.

§

Els juristes dictaminen que el borsí d'interins aprovat per Matas
per decret vulnera la Constitució.

Dia 24
§

AENA relleva al cos directiu de la torre de control de Palma.

Dia 25
§

S'inaugura a Palma el I Festival de Creació Audiovisual.

Dia 26
§

La Comissió d'Urbanisme del CIM suspèn el camp de polo de
Campos.

Juliol
Dia 1
§

Mor el religiós Miquel Colom d'Inca, una de les màximes
autoritats en matèria lul·lística i en llengua catalana.

Dia 3
§

Mor

Paulí

Buchens,

batle

de

Palma

durant

la

transició

democràtica.
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§

S'inaugura la Universíada Palma '99 amb 6.000 esportistes de
131 països, i que finalitzarà el proper dia 13.

Dia 7
§

Mor l'actor Xesc Forteza.

Dia 10
§

El nedador mallorquí Dani Vidal, medalla de bronze als 1.500
metres lliures a la Universiada.

Dia 16
§

GESA, creada al 1927, desapareix en ser absorbida per ENDESA.

Dia 18
§

S'emet des del Coliseu Balear un programa per a una televisió
alemanya. Al recinte sols es permet l'accés a persones de
nacionalitat alemanya.

Dia 19
§

Es tanca el Pacte de Govern de l'esquerra balear o Pacte de
Progrés. El PSOE assumeix la Presidència del Govern Balear i set
conselleries. El PSM assumeix la Vicepresidència del Govern
Balear i tres conselleries. EUEls verds també assumeix tres
conselleries. UM assumeix la Presidència del Parlament i del
Consell de Mallorca, que governarà juntament amb el PSM. El
senador és per EU.

Dia 22
§

El PSM aconsegueix la Presidència de la Mancomunitat del Pla.

Dia 24
§

Francesc Antich és investit nou president del Govern Balear.

Dia 30
§

Maria Antònia Munar d’UM revalida la Presidència del Consell de
Mallorca, Joana Barceló del PSOE, és investida presidenta del
Consell de Menorca i Pilar Costa de la COP del Consell d'Eivissa i
Formentera.

Dia 31
§

L'Audiència Provincial de Palma condemna a Antoni Cuart a nou
anys i 10 mesos de presó i a indemnitzar a la concessionària del
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túnel de Sóller amb 255'2 milions de pessetes per delictes
d'apropiació indeguda i falsedat documental.

Agost
Dia 2
§

Fruit dels pactes de govern, Maximilià Morales d’UM, nou
president del Parlament Balear, en substitució del socialista
Antoni Diéguez.

Dia 7
§

El RCE Mallorca utilitza per darrera vegada el Lluís Sitjar en la
seva presentació oficial, i prepara el seu trasllat a l'estadi de Son
Moix.

Dia 9
§

Un gran incendi forestal a la zona d'Es Galatzó obliga a
desallotjar vàries cases de Galilea, i crema unes 150 hectàrees.

Dia 13
§

Estrena nacional a Palma de la pel·lícula Star Wars: Episodio I La

Amenaza Fantasma.
Dia 15
§

Julián Díaz i Rodolfo Olacco protagonitzen a Calvià la primera
boda entre homosexuals que s'oficia a Mallorca.

Dia 22
§

S'inaugura a Pollença la Fundació Dionís Bennàssar.

Dia 26
§

El RCE Mallorca queda fora de la Lliga de Campions en ser
eliminat a la fase prèvia d'aquesta competició pel Molde norueg.

Dia 29
§

Un grup de bucetjadors descobreixen una enorme cova a la badia
d'Alcúdia.
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Setembre
Dia 3
§

La FEF prohibeix a Mario Gómez seguir entrenant al RCE
Mallorca per falta d'acreditació. El club es veu obligat a
contractar a Fernando Vázquez com a nou tècnic del primer
equip.

Dia 7
§

Miquel Barceló guanya el premi nacional d'Arts Plàstiques que
concedeix la Generalitat de Catalunya.

Dia 10
§

El dissenyador mallorquí Xisco Caimari debuta a la passarel·la
Cibeles.

Dia 16
§

La ciclista Marga Fullana campiona mundial amb l'equip de
relleus espanyol en la modalitat camp a través.

Dia 20
§

Marga Fullana, campiona mundial de camp a través sobre
bicicleta tot terreny (BTT).

Dia 26
§

XXè aniversari de la firma musical Xocolat.

Octubre
Dia 2
§

PSOE i PSM presenten una moció de censura a Son Servera
contra el batle del PP Francesc Barrachina, que es farà efectiva el
proper dia 15.

Dia 3
§

Jaume Matas és el nou president del PP balear. El nou secretari
general serà Jaume Ribas.

§

La companyia madrilenya TRAPSA compra Mallorca Bus, una de
les grans empreses d'autocars de l'illa.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

106

Dia 4
§

Les Illes Balears registren la xifra d'empreses més alta de tota la
seva història.

Dia 7
§

El TSJB falla que el borsa d'interins creat pel govern del PP és
il·legal.

Dia 10
§

Mallorca viu un octubre turístic històric, amb una ocupació
hotelera total.

§

Cremades 825 hectàrees per un foc intencionat a Artà, el major
incendi de l'any.

Dia 19
§

Miquel Capellà és elegit nou president de «Sa Nostra».

§

Comencen les classes a la nova seu del Conservatori de Palma.

Dia 23
§

S'obri a Formentor el Fòrum del Mediterrani, organitzat per la
Fundació Repsol, amb l'objectiu de reflexionar sobre l'espai del
Mediterrani.

Dia 25
§

Joan Llaneras i el català Isaac Gálvez, campions del món en pista
a la prova de puntuació americana.

Dia 30
§

El Govern endureix la moratòria per a les grans superfícies.

Dia 31
§

La colònia africana que viu a Mallorca s'ha doblat des de 1996.
Actualment hi ha comptabilitzades unes catorze mil persones.

Novembre
Dia 6
§

La fiscalia d'Eivissa denuncia un delicte electoral a Formentera a
les passades eleccions del mes de juny pel vot de 74 persones
argentines a l'illa sense cap relació amb ella.
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Dia 11
§

L'Audiència Nacional declara prescrit el cas Inverbroker.

Dia 28
§

Dimiteix el president del PP de Formentera, Cándido Valladolid, i
deixa el partit sense representants a l'Ajuntament.

Dia 30
§

El Govern balear compra dues finques, Albarca i Es Verger a la
zona del Cap Ferrutx.

Desembre
Dia 1
§

El

Parlament

balear

aprova

la

creació

d'una

comissió

d'investigació sobre possibles irregularitats a l'empadronament de
ciutadans no residents a les Illes Balears a les passades eleccions
i que es centra a Formentera.
Dia 2
§

La ciutat d'Eivissa és declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO.

Dia 8
§

Mor l'actriu mallorquina Catina Valls Aguiló.

Dia 10
§

Els artistes de Mallorca creen la plataforma Músics per la
Llengua.

Dia 13
§

El PIB de Balears supera en un 48% la mitjana nacional el 1998.

2000
Gener
Dia 5
§

El Govern balear adquireix el llegat Alcover–Moll per 150 milions.
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Dia 18
§

Les pintures de la capella de Can Despuig, datades al segle XVIII,
són declarades Bé d'Interès Cultural pel Consell de Mallorca.

Dia 22
§

El crític i guionista mallorquí, Daniel Monzón, presenta la seva
primera pel·lícula, El corazón del guerrero.

Dia 28
§

Miquel Rayó guanya el premi Edebé de literatura infantil amb la
seva obra El camí del far.

Febrer
Dia 7
§

Antich es reuneix a l'Havana amb Fidel Castro. És la primera
vegada que un president de les Illes Balears es reuneix amb
Castro.

Dia 9
§

Joan Llaneras, Marga Fullana i Toni Cerdà reben la Real Orden
del Mérito Deportivo.

Dia 10
§

El modista mallorquí Miquel Adrover, triomfa a la passarel·la de
Nova York.

Dia 15
§

Mor Miquel Fullana, aparellador que col·laborà amb Guillem
Forteza, i que impulsà la cultura mallorquina amb obres com

Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció. A més, fou
president de la Societat Arqueològica Lul·liana entre 19841988.
§

Ina Martínez presenta la seva dimissió al front de l'IBATUR, i serà
substituïda per Tiffany Blackman.

Dia 16
§

Uns cinccents propietaris es constitueixen en l'associació agrària
Vall de Sóller per oposarse al projecte de Parc Natural de la Serra
de Tramuntana.
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Dia 21
§

La pel·lícula El Mar del mallorquí Agustí Villaronga, i basada en la
novel·la del també mallorquí Blai Bonet, és premiada a la
Berlinale amb el guardó Manfred Salzgeber (primera vegada que
s'atorga). El jurat destaca el caràcter innovador dels films
presentats.

Dia 25
§

Josep Massot i Muntaner, nou membre de l'Institut d'Estudis
Catalans.

Març
Dia 4
§

El Govern ordena el tancament de la Clínica Capistrano.

Dia 7
§

Es descobreixen restes d'unes termes romanes al subsòl de la
Seu.

§

Baltasar Pòrcel presenta la seva darrera novel·la, El cor del

senglar.
Dia 10
§

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar,
presenta el Museu de l'Esport a Mallorca.

Dia 12
§

Eleccions generals a l’Estat espanyol. El PP a nivell d’Estat
espanyol aconsegueix la majoria absoluta, i a les Illes Balears,
aconsegueix cinc dels set diputats. Els altres dos són pel PSOE.
Pel que fa al Senat el PSOE aconsegueix sols un senador, mentre
que els quatre restants són també pel PP.
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ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS A NIVELL ESTATAL
PP

10.321.178 vots

183 escons

PSOE

7.918.752 vots

125 escons

CIU

970.421 vots

15 escons

IU

1.263.043 vots

8 escons

EAJPNV

353.953 vots

7 escons

CC

248.261 vots

4 escons

BNG

306.268 vots

3 escons

PA

206.255 vots

1 escó

ERC

194.715 vots

1 escons

ICV

119.290 vots

1 escó

EA

100. 742 vots

1 escó

CHA

75.356 vots

1 escó

PP

214.348 vots

5 escons

PSOE

116.515 vots

2 escons

PSMEN

23.482 vots

EU

15.928 vots

EVIB

9.556 vots

UM

8.372 vots

ERC

1.340 vots

RESULTATS A BALEARS

SENADORS PER MALLORCA
1) Eduardo Gamero Mir (PP)
2) José Manuel Ruiz Rivero (PP)
3) Ramon Antonio Socias Puig (PSOE)

SENADOR PER MENORCA
1) José Seguí Díaz (PP)

SENADOR PER EIVISSA I FORMENTERA
1) Enrique Fajarnés Ribas (PP)

Dia 20
§

Inca inicia la celebració del seu centenari com a ciutat.
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Dia 22
§

El Parlament de les Illes Balears, celebra per primera vegada una
sessió plenària a Eivissa.

Dia 23
§

El RCE Mallorca queda eliminat de la UEFA.

§

Michael Douglas, president d'honor de l'Associació per la Defensa
de la Natura de l'illa de Mallorca i el Consell de Mallorca, firmaren
un protocol pel que ambdues entitats es donaran suport per
conservar, estudiar i divulgar els recursos naturals de Mallorca.

Dia 25
§

El Govern balear acusa a l'anterior equip presidit per Jaume
Matas, d'espionatge informàtic al Consell de Mallorca, pel suposat
desviament del correu electrònic del president d'urbanisme del
Consell, Francesc Quetglas, a un ordinador d'un dels assessors
de l'expresident Jaume Matas.

Dia 26
§

La sequera obliga a Antich a demanar la posada en marxa de la
línea de reserva de la dessaladora, i que serà finançada pel
ministeri de Medi Ambient.

Dia 31
§

La companyia asseguradora del grup Caja Madrid, Caja Salud, ha
adquirit l'empresa insular Planas Salud.

Abril
Dia 4
§

El Govern balear força la destitució del conseller delegat de Bitel,
Enric Adán, i canvia el consell de Bitel.

Dia 14
§

El nou director general de Bitel, A. Villalonga, és forçat a dimitir
per pressions polítiques i mediàtiques.

§

La diputada del PP balear Rosa Estaràs, és nomenada portaveu
adjunta del PP al congrés.
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Dia 19
§

La presidenta del Consell Insular d'Eivissa, Pilar Costa, destitueix
al conseller verd Joan Buades, provocant així una forta crisi al
pacte de progrés.

Dia 26
§

La revista Randa compleix 25 anys.

Dia 28
§

El camp balear compta amb el primer conveni de la seva història,
firmat per Unió de Pagesos de Mallorca UPM, CCOO. i UGT, i
que compta amb la novetat d'incloure dos dies lliures per motius
religiosos i una millora salarial del 15%. La FAGB impugnarà
l'acord.

Dia 29
§

El president del PP balear, Jaume Matas, és nomenat ministre de
Medi Ambient per José María Aznar.

Dia 30
§

«Tractorada» a Palma convocada per la FAGB per protestar contra
la política rural del Govern i ompli de tractors el passeig Marítim.

Maig
Dia 3
§

El PP elegeix a González Ortea com a substitut de Matas al front
del grup popular al Parlament balear.

Dia 4
§

La conselleria de Turisme precinta un hotel per primera vegada,
el Rocamar de Sóller, en trobarli greus deficiències.

Dia 7
§

S'inaugura la I Fira del Disc de Mallorca a IFEBAL.

Dia 10
§

El grup mallorquí Cappela posà la música a la tercera edició de
l’entrega dels premis Max de teatre.
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Dia 12
§

Centenars de manifestants assalten l'Ajuntament de Son Servera
per protestar per la creació d'un parc natural a la Serra de
Llevant, i agredeixen al batle del PSOE, Eduard Servera.

Dia 14
§

Biel Mesquida guanya el premi de la Crítica Literària Valenciana
amb Vertígens.

Dia 17
§

Kiko Vidal pel seu treball per Camper, i Andreu Aguiló pel cartell
de les festes de Sant Antoni de Sa Pobla, obtingueren el primer i
segon premi Laus de Disseny de Comunicació Exterior.

Dia 18
§

Posen a la venda l'hotel Formentor i la seva finca per 22.660
milions.

Dia 20
§

Acaba la lliga a la Primera Divisió, i el RCE Mallorca aconsegueix
per primera vegada a la seva història la permanència a Primera
durant quatre anys consecutius.

Dia 21
§

Més de sis mil persones demanen una defensa més decidida de la
llengua catalana, a una diada que comptà amb l'assistència del
Govern balear.

Dia 27
§

El RCE Mallorca confirma el fitxatge de Luis Aragonés com a
entrenador del primer equip.

Dia 30
§

Joan Mayol, conseller d'Agricultura del Govern balear, dimiteix
del seu càrrec i és substituït per Mateu Morro.

Dia 31
§

Destitució

d'Antoni

Tarabini

com

a

director

del

Centre

d'Investigacions Tecnològiques de les Illes Balears CITTIB.
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§

El dissenyador gràfic mallorquí, Iñigo Jerez, rep un Laus d'or i un
altre de plata per les seves creacions de dues noves famílies de
lletres, Dinamo i Self.

Juny
Dia 1
§

La ministra de Sanitat Celia Villalobos, inaugura a Palma la
Conferència del Mil·leni i que tracta sobre diferents aspectes
sanitaris.

Dia 8
§

Marga Fullana aconsegueix el seu segon títol mundial amb l'equip
espanyol a la prova de relleus, el tercer al seu palmarés personal.

Dia 12
§

Marga Fullana aconsegueix la medalla d'or a la modalitat de camp
a través, i revalida així el seu títol de campiona del món.

Juliol
Dia 9
§

L’Auditori d’Alcúdia, concebut com un edifici multifuncional, obri
les portes al públic amb una actuació dels comediants.

Dia 10
§

Vaga de zel al sector de les ambulàncies, fet que provoca una
situació caòtica al transport sanitari. Aquesta problemàtica
s’insereix en el marc de les queixes de l’IINSALUD contra
Ambulàncies Insulars per ferne un ús privat i incomplir el
conveni amb INSALUD.

Dia 13
§

L’Ajuntament de Palma aprova la modificació de l’Ordenança
Antirrenou, amb la qual els bars que gaudeixin de mesures
correctores podran tenir música a les terrasses fins a les tres del
matí. Aquesta decisió provoca múltiples protestes entre els
hotelers de s’Arenal.
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Dia 15
§

Instal·lació de quatre dessaladores mòbils a Palma per garantir el
subministrament d’aigua durant l’estiu. Aquestes entren en
funcionament a finals de mes.

Dia 22
§

Mor el polític, advocat i escriptor artanenc Josep Melià als
seixantaun anys. Va ser fundador del Partit Nacionalista de
Mallorca (1976), secretari d’Estat per la Informació en el govern
de Suárez (197980), impulsor de l’actual pacte de govern de
l’Executiu Autonòmic i vicepresident d’Unió Mallorquina.

Dia 28
§

El Consell de Mallorca aprova una moratòria urbanística de
mínims sobre el sòl litoral per tal d’establir el marc legislador que
asseguri la viabilitat de la pròxima posada en marxa d’un pla
territorial parcial per l’any 2002.

Agost
Dia 4
§

Set incendis alguns d’ells provocats per llamps cremen els boscos
de les Illes. El més greu d’aquest es produeix a la zona de Cales
de Mallorca on es cremen més de trescentes hectàrees.

Dia 21
§

La cadena hotelera Sol Melià es converteix en la desena cadena
hotelera del món després de l’adquisició de Tryp. Així, l’empresa
suma setantacinc establiments amb una operació que li costa
72.500 milions.

Dia 27
§

L’atleta Antoni Peña de Felanitx de l’equip Hermes–Logística, es
proclama campió d’Espanya de mitja marató.

§

Rafel Nadal i Tomeu Nadal, membres de la selecció espanyola de
tenis categoria infantil, es proclamen campions del món al
mundial de tenis de Praga.

Dia 31
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

116

§

Inauguració de l’exposició sobre l’ordre hospitalària i militar de
Malta a Sa Llotja.

§

Un grup d’espeleòlegs descobreix un llac de trenta metres de
longitud i vuit de profunditat a la cova de les Llàgrimes, la qual va
ser descoberta fa menys d’un any al litoral d’Alcúdia.

Setembre
Dia 6
§

L’Ajuntament de Palma tanca quatre bars al carrer del «jamón» a
s’Arenal per incomplir la normativa de renous. Aquest fet provoca
que uns tres mil turistes majoritàriament alemanys facin
barricades i cremin contenidors com a protesta contra la mesura
municipal.

§

El Tribunal Superior de Justícia de Balears aixeca la suspensió
de les mesures cautelars en relació a l’horari d’aturada de la
música a Sa Llotja. Així els bars podran tenir música fins a les
dues de la matinada.

Dia 7
§

El Milenium, buc ràpid de la Trasmediterránea que fa el trajecte
de Palma a Barcelona, col·lisiona amb un iot britànic de trenta
tres metres d’eslora i es produeixen cinc ferits.

Dia 19
§

Els tractors prenen el centre de Palma en una primera
demostració de força per exigir rebaixes en els preus dels
carburants. Els pescadors per la seva part bloquegen el port de
Palma.

Dia 20
§

El ciclista de Porreres Joan Llaneres aconsegueix la medalla d’or
de ciclisme en pista als Jocs Olímpics de Sidney.

Dia 23
§

La mallorquina Margalida Fullana aconsegueix la medalla de
bronze a les proves de bicicleta tot terreny (BTT) de les olimpíades
de Sidney.
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Dia 24
§

Miquel Oliver Massutí és elegit president del PSIBPSOE als
vuitanta dos anys.

Dia 25
§

Bloqueig per part dels agricultors i pescadors dels dipòsits de la
petrolera CLH què impedeix el subministrament a les benzineres i
provoca cues fins a la matinada per poder proveirse. Intervenció
de la policia tres dies després per tal de desbloquejar la
distribució de benzina.

Octubre
Dia 5
§

Un bloc de quinze apartaments de dotze anys d’antiguitat
s’esfondra a Son Bauló sense provocar cap ferit.

Dia 7
§

El batle d’Inca Pere Rotger és elegit nou president del PP a
Mallorca, en substitució de Jaume Font el qual renuncià a la
reelecció.

Dia 10
§

Massiva aturada del comerç com acte de protesta contra la
liberalització d’horaris comercials aprovada pel Govern central.

Dia 24
§

El Ple del Parlament de les Illes Balears aprova la nova Llei de
Consells què dota de govern real als consells insulars. Així les
institucions podran crear un consell executiu, un òrgan amb
càrrecs no electes i directors generals.

Dia 25
§

L’equip espanyol format pel mallorquí Joan Llaneras i Isaac
Gálvez aconsegueix la medalla de plata al campionat mundial de
ciclisme en pista celebrat al Regne Unit. Dies més tard, Joan
Llaneras aconsegueix la medalla d’or a la prova de puntuació.
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§

El nedador Xavi Torres aconsegueix tres medalles d’or i una de
bronze als Jocs Paralímpics de Sidney i supera el seu propi rècord
mundial.

§

Problemes a la ramaderia ovina de les Illes Balears per la
propagació del virus conegut com a «llengua blava», el qual
provoca que més de quatre mil ovelles hagin de ser sacrificades i
que la Unió Europea prohibeixi l’exportació d’aquest ramat
durant dos anys.

§

La comissió de govern de l’Ajuntament de Campos ha estudiat el
recurs que va provocar la paralització de les obres dels 68
apartaments de Ses Covetes al 1995 i així es desbloqueja la
llicència d’obres i aquestes podran continuar.

Novembre
Dia 12
§

El mallorquí Pedro J. Carbonell aconsegueix el títol mundial de
pesca submarina als mundials de Tahití. El també mallorquí
Albert March aconsegueix la medalla de bronze.

Dia 20
§

Mateu Morro és reelegit secretari general del PSM.

Dia 21
§

Dimiteix el director general de Pesca del Govern, Enric Massutí
per motius professionals, i és substituït per Sebastià Covas.

Dia 23
§

El Govern reconeix el dret a l’adopció d’infants de les parelles
homosexuals.

Desembre
Dia 1
§

Es descobreix un volcà submarí entre Eivissa i Mallorca, que duu
milions d'anys inactiu.
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Dia 3
§

Ramon Aguiló, exbatle de Palma, deixa el PSIB perquè no
s'identifica amb el partit.

§

El Museu de Mallorca obri onze noves sales dedicades a la
prehistòria.

Dia 6
§

Protestes ciutadanes i del govern per l'arribada a Palma d'un
vaixell nuclear.

Dia 9
§

Maria Antònia Munar és reelegida presidenta d'Unió Mallorquina.

Dia 20
§

S'estrenen els nous jutjats de Sa Gerreria.

§

El pintor Miquel Barceló és proposat Dr. Honoris Causa per la
UIB.

Dia 28
§

Reopertura de la línea ferroviària entre Inca i Sa Pobla.

2001
Gener
Dia 9
§

La Conselleria d’Agricultura efectuarà 4.500 tests de les «vaques
boges» per tal d’esbrinar una possible incidència a les Balears
d’aquesta malaltia, coneguda tècnicament com encefalopatia
espongiforme bovina.

Dia 21
§

La venda de carn de boví cau un 30%, segons la Federació dels
Mercats de Palma, per mor de la crisi de les vaques boges.
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Febrer
Dia 2
§

Detectat a Menorca el primer cas de vaca boja de les Balears. Per
aquest motiu, un total de 66 vaques de la finca de Santa Eulàlia
(Es Mercadal) seran sacrificades.

Març
Dia 5
§

El felanitxer Toni Peña guanya la marató d’Otsu (Japó).

Dia 17
§

El PSIB demana la dimissió del president del PP i ministre de
Medi Ambient, Jaume Matas, després de conèixer l’informe
elaborat per l’exassessor de la Conselleria de Presidència en
temps de Govern del PP, Miquel Segura, en el qual s’apunta
l’estratègia i consideracions personals per a la captació de vots
dels immigrants sudamericans, especialment argentins, per a les
eleccions autonòmiques i municipals de 1999. El cas és
anomenat popularment «Mapau».

Abril
Dia 4
§

El president del Col·legi d’Aparelladors, Jaume Gibert, afirma que
«l’any 2000 es configura com a punta màxima de construcció a
Mallorca en obra finalitzada» i anuncia un descens d’obres
visades d’un 20% per al proper any per saturació de l’oferta, per
la qual cosa l’activitat constructora es veurà reduïda en els
propers anys.

Dia 7
§

El Consell de Ministres aprova el Pla Hidrològic balear. La
inversió

serà

de

100.000

milions

de

pessetes

en

obres

hidràuliques a l’arxipèlag durant 20 anys, que se centren en la
limitació de la demanda amb estalvi, la classificació i definició
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dels aqüífers, regulació restrictiva els aqüífers sobreexplotats o
salinitzats, regulació de les noves autoritzacions o concessions
d’aigües

subterrànies,

control

dels

abocaments

d’aigües

depurades i reserva dels cabals excedents.
Dia 8
§

La badia de Palma rebrà l’any vinent 5 hectòmetres cúbics anuals
(5 milions m3) d’aigua sobrant de les fonts de Sóller a través de la
infiltració de les aigües dels torrents sollerics a l’aqüífer de
s’Extremera.

Dia 15
§

Els professors de la UIB empren el català en un 50% de les
lliçons, i només un 46% l’usa quan escriu a la pissarra. Segons la
vicerectora Mercè Gambús, la UIB té per una banda la voluntat
de

donar

suport

al

català

com

a

llengua

vehicular

de

l’ensenyament, però per altre es produeix certa dificultat en
determinades carreres que empren l’anglès com a llengua
vehicular, i per tant l’abast internacional de la universitat
condiciona l’idioma.
Dia 10
§

El sector turístic de les Balears —hotelers, transports, agències
de viatges, restauració— declara la guerra judicial a l’ecotaxa i
anuncia una petició formal al Govern Aznar perquè presenti un
recurs d’inconstitucionalitat.

Dia 11
§

El Parlament balear aprova la Llei de l’impost sobre estades a
empreses turístiques d’allotjament, coneguda com l’ecotaxa.
L’impost havia de ser destinat a la dotació de recursos econòmics
per millorar l’activitat turística i la preservació del medi ambient.
L’únic partit que votà en contra fou el PP.

Dia 20
§

El Govern balear compra la finca de s’Alqueria Vella (Artà) per
destinarla a ús públic. D’aquesta manera l’Executiu ha unificat
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les tres finques que té al municipi artanenc: Albarca, es Verger i
s’Alqueria.
Dia 21
§

Mor l’empresari català i propietari del Reial Mallorca, Antonio
Asensio.

Dia 27
§

«Sí a un pla de xoc per la llengua» és el lema per a la setena diada
popular per la llengua i l’autogovern organitzada per l’Obra
Cultural Balears.

Maig
Dia 7
§

El president Francesc Antich anuncia el pla de mesures per
afavorir l’ús del català, que s’orientarà a les àrees socials i
geogràfiques on es fa més necessària la seva divulgació,
especialment entre el col·lectiu dels immigrants.

Dia 10
§

El sector hoteler ha contractat un 7,6% més d’empleats que l’any
passat.

Dia 19
§

El Moviment d’Escoles Mallorquines és guardonat amb el premi
Primera Plana de Diari de Balears.

Dia 25
§

El Tribunal Constitucional autoritza l’aplicació íntegra de la Llei
de consells, alguns articles de la qual havien estat recorreguts pel
Govern central.

Juny
Dia 2
§

El Govern balear equipara les parelles de fet amb el matrimoni en
drets i deures. El nou projecte de llei aprovat no reconeix el dret
dels homosexuals a l’adopció.
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Dia 14
§

El Govern de les Illes Balears invertirà 2.400 milions de pessetes
fins el 2004 en matèria de política lingüística, atenent l’anomenat
«pla de xoc» per la defensa i la promoció del català.

Dia 18
§

El Reial Mallorca es classifica per jugar la Lliga de Campions.

Dia 21
§

El Senat aprova definitivament el Pla Hidrològic Nacional del
ministre de Medi Ambient Jaume Matas, entre les crítiques dels
ecologistes.

Juliol
Dia 23
§

L’àrea de la badia de Palma ha vist créixer un 16% la seva
població des de 1998, i ha passat de 319.181 persones a 355.684.
La població total de la badia de Palma i de l’àrea metropolitana és
de 477.684 habitants, 54.894 més que fa tres anys.

Dia 27
§

El Consell de Mallorca aprova la Norma territorial cautelar,
coneguda com moratòria urbanística, amb el vots a favor del
PSIB, PSM, UM i EUEV.

Dia 28
§

El Govern Aznar ha decidit recórrer l’impost turístic balear i
demanar al Constitucional la suspensió cautelar, cosa que ha
generat divisió d’opinions a la societat balear.

Setembre
Dia 9
§

L’índex de natalitat entre famílies estrangeres que resideixen a les
Balears quasi triplica l’originada per pares i mares que són
ciutadans de les Balears i que tenen nacionalitat espanyola.
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Octubre
Dia 14
§

Només un 38,2% dels habitants de les Illes usa el català
habitualment, davant el 42,7% que empra el castellà com a
idioma de relació més freqüent. La tendència a la disminució de
l’ús del català es posa de manifest a Palma, als nuclis de Mallorca
de més de 10.000 habitants i a Eivissa, mentre que a Menorca i a
Formentera es manté el predomini del català sobre el castellà.

Dia 24
§

Mallorca perd 40.000 milions de pessetes per la negativa del
Ministeri de Foment a finançar desdoblaments de carreteres, ja
que aquests doblers estaven destinats a construir autopistes,
segons el conveni de carreteres que signà el Govern autonòmic del
PP a les darreries de la passada legislatura amb l’administració
central.

Novembre
Dia 3
§

S’inaugura el Fòrum de Formentor amb la presència del president
egipci Hosni Mubarak, el president espanyol José Maria Aznar, el
ministre d’Exteriors d’Israel Simon Peres, i el president de
l’Autoritat Palestina Iasser Arafat, entre d’altres.

Dia 9
§

El govern del Pacte de Progrés assoleix l’acord polític per a la
declaració del Parc de Llevant.

Dia 15
§

Se suspèn el Dijous Bo, d’Inca, per causa del gran temporal que
assola Mallorca des del cap de setmana passat.

Dia 21
§

Els directius de l’empresa Majorica han anunciat als empleats de
la botiga, fàbrica i taller de joieria, la intenció de suprimir 188
llocs de treball, un 36% del total de la plantilla laboral.
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Dia 26
§

El compositor i estudiós del folklore musical Antoni Martorell és
investit Doctor Honoris Causa de la UIB.

Desembre
Dia 16.
§

S’inaugura l’Hospital de Son Llàtzer.

2002
Gener
Dia 1
§

Entra en circulació l’euro, la nova moneda única europea.

Dia 3
§

Mor l’escultor d’Artà, Pere Pujol.

Dia 18
§

El premi Nobel de literatura i premi Príncep d’Astúries Camilo
José Cela mor a Madrid. Era fill adoptiu de Palma i doctor

Honoris Causa per la UIB.

Febrer
Dia 4
§

El Tribunal Suprem desestima ferse càrrec de les investigacions
del cas Mapau.

Dia 12
§

El tren de Palma a sa Pobla descarrila en xocar contra el límit de
velocitat. A causa de l’impacte cinc persones resulten ferides.

Dia 13
§

Es constitueix el Consell Assessor de Turisme, que aprovarà els
projectes de l’ecotaxa.

Dia 16
§

Guerra oberta entre el Govern i els grans empresaris per
l’ecotaxa. Pere Cañellas, president de la Federació Hotelera, i
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Josep Oliver, president de la CAEB, que auguren un panorama
molt negre per a la temporada, n’exigeixen la retirada.
Dia 21
§

El jutge arxiva el cas Bitel en no apreciar espionatge a Francesc
Quetglas.

Dia 22
§

La fiscalia té via lliure per imputar Matas pel cas Formentera.

§

El bunyolí Toni Colom guanya la Volta a Andalusia.

Març
Dia 21
§

El Tribunal Superior de Justícia de Balears dictà acte d’arxiu del
cas Mapau.

Dia 23
§

El jutge exonera tots els polítics del PP i tanca el cas Formentera.

Abril
Dia 6
§

El president de les Illes Balears i el de Catalunya, Francesc
Antich i Jordi Pujol, presenten al Monestir de la Real l’Institut
Ramon Llull, per a la promoció de la llengua i la cultura
catalanes.

Dia 20
§

El TSJB reobre el cas Formentera i ordena que s’elevi al Suprem.

Maig
Dia 1
§

Entra en vigor l’ecotaxa amb dures crítiques dels majoristes als
hotelers.

Dia 14
§

Mor el poeta eivissenc Marià Villangómez.
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Dia 19
§

Mor el popular cantant Bonet de Sant Pere.

Juny
Dia 4
§

L’audiència provincial reobri el cas Bitel.

Dia 14
§

El PP aprova en solitari la reforma de l’atur. Els sindicats
convoquen una vaga general per al 20 de juny, que a Palma
culmina amb una manifestació de 15.000 treballadors.

Dia 17
§

Joan Fageda anuncia que no es presentarà a la reelecció de la
batlia de Palma. Catalina Cirer en serà la substituta.

Juliol
Dia 4
§

Es constitueix el Consell Social de la Llengua Catalana, amb la
participació del Govern, la UIB i l’OCB. Té per objectiu millorar la
política lingüística de les Illes Balears.

Agost
Dia 2
§

Cort començarà les obres de la falca verda el proper mes de gener.

§

El Consell de Menorca inaugurà la seva nou seu institucional.

Dia 22
§

El govern tanca la compra de Son Real per 12 milions d’euros.

Dia 25 d’agost
§

El pintor solleric Juli Ramis és proclamat fill il·lustre de Sóller.
Joan Oliver «Maneu» repassà la seva trajectòria artística i en
destacà el caràcter innovador.
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§

Mallorca negada per una «barrumbada», la segona d’aquest mes
d’agost. El ruixat provoca un nou caos en nombrosos municipis
de Mallorca.

Dia 30
§

El bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda, màxim representant de la
Fundació Art a la Seu i l’artista Miquel Barceló signen el
contracte per a la intervenció a la capella de Sant Pere de la
Catedral.

Setembre
Dia 8
§

Balears viu un boom de natalitat i recupera els nivells de 1967.

Dia 18
§

El Tribunal Suprem exculpa Matas del cas Bitel, en no veurehi
proves en contra.

Octubre
Dia 6
§

Jaume Matas, amb un 95,66% dels vots emesos, és reelegit
president del PP balear en el X Congrés regional. La nova
executiva està formada per José María Rodríguez, com a secretari
general i les vicesecretaries són per a Rosa Estaràs, Joan Flaquer
i Jaume Font.

Dia 9
§

El Tribunal Suprem torna a desestimar el ferse càrrec de les
Investigacions del cas Mapau.

Dia 20
§

Un centenar de tractors, 600 vehicles i unes 2.000 persones,
entre les quals hi ha els dirigents de l’associació de cavallistes, es
concentren davant el Consolat de la Mar per demanar solucions
per al trot.
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Dia 27
§

L’OCB celebra el seu 40è aniversari amb una jornada festiva a
Miramar.

Dia 30
§

El 66% dels mestres i professors de l’ensenyament públic de les
Balears secunden la vaga contra la llei de qualitat del Govern
Aznar.

Novembre
Dia 25
§

La manacorina Elena Gómez es proclama campiona del món de
gimnàstica artística en l’especialitat de terra.

Desembre
Dia 5
§

Balears va ser la comunitat amb més ocupació turística entre el
juny i el setembre.

§

Serra Ferrer, entrenador de la selecció balear, s’estrena a l’estadi
de Son Moix en un partit contra Malta. La selecció desperta
entusiasme

en

les

diferents

forces

polítiques

de

l’arc

parlamentari.
Dia 11
§

El TSJB reobre el cas Formentera i n’ordena noves investigacions.

Dia 19
§

Un boig destrossa el Sant Crist de la Sang. La imatge queda molt
destrossada i només se’n salva el cap.

Dia 27
§

L’entrada de l’euro encareix l’habitatge i els productes de consum
més habituals, segons el balanç del primer any de la moneda fet
pel Govern i «Sa Nostra».
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2003
Gener
Dia 1
§

Els hotelers xifren una caiguda del 25% de l’ocupació a Balears
durant la festa de Nadal.

Dia 2
§

Balears estrena 135 ambulàncies, un avió i dos helicòpters per
urgències.

§

Les Illes Balears

va tancar l’any 2002 amb 33 donacions

d’òrgans.
Dia 3
§

Les Pitiüses registren un augment de 5.701 targetes sanitàries
durant l’any 2002, segons dades de la direcció d’Atenció Primària
d’Eivissa.

Dia 5
§

El temporal deixa 74 l a Lluc i vents de 74km/h a Eivissa.

Dia 7
§

El jutge del «cas Formentera», Antoni Montserrat, ordena la
recerca de noves proves sobre el presumpte delicte després
d’haver estat revocat la seva ordre d’arxiu.

§

Cort dona un període de cinc dies en els cotxes de lloguer en sòl
rústic per regularitzar la seva situació o tancar.

§

El Consell de Menorca edita un llibre sobre les imatges de la
transició a l’illa.

Dia 10
§

L’Ajuntament de Santa margalida dóna 400.000 euros per
rehabilitar l’església.

Dia 15
§

Cort inaugura el seu primer centre de dia per a persones majors.

§

Les famílies de Balears són las que més renta dediquen a pagar
un habitatge de protecció oficial.
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Dia 18
§

El Tribunal de Justícia de Balears desestima el recurs que
interposaren els sis consellers del PP del Consell Insular d’Eivissa
i Formentera perquè no varen ser convocats de forma correcta en
el Ple.

Dia 22
§

El Govern subvenciona 150 euros per vaca per donar a conèixer
el sector dels lactes.

§

Elena Gómez i Xavi Torres, premiats a la Gala d’Esports de
Mallorca, que reconeix els esportistes més destacats de l’any.

Dia 26
§

Matas du 15 milions d’euros de Madrid per impulsar la falca
verda de Palma.

Febrer
Dia 1
§

Primera visita de Llorenç Huguet com a president de Sa Nostra a
Menorca.

§

El PP presenta els seus candidats municipals per les batlies
d’Andratx, Lloret, Porreres, Búger, Campos i Bunyola.

§

Un temporal de neu afecta Mallorca, el pitjor dels darrers 18
anys.

Dia 4
§

Las pèrdues en el sector de la patata com a conseqüència del
temporal ascendeixen a 4.5 milions d’euros.

Dia 10
§

La Conselleria de Salut inverteix 60.000 euros en investigació.

§

Els pisos protegits del Ibavi són un 36% més cars que la mitjana
nacional.

Dia 12
§

L’Hospital de Manacor només realitza operacions de cirurgia
general 4 hores a la setmana per la fugida dels seus anestesistes.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

132

§

Cort dóna llum verda a la reforma de l’Hospital Universitari de
Son Dureta que tendra quatre plantes més.

Dia 13
§

La Creu Roja obrí un centre de dia per 30 malalts d’alzheimer.

§

Balears és l’única comunitat on no baixen els preus.

§

Manifestació al centre de Palma dels joves en contra de la guerra
d’Iraq.

Dia 17
§

La neu obliga a tancar tres carreteres.

§

El vicepresident de la PIMEM, Bernat Bonet, mor als 61 anys a
Tunísia quan es trobava de viatge.

Dia 18
§

José María Rodríguez renuncia a fer part de la llista de Palma i es
dóna per tancada la crisi oberta en el PP de Palma dies abans,
arran de les declaracions públiques de Catalina Cirer, segons les
quals, no volia a Rodríguez en la seva llista.

Dia 23
§

La consellera de Medi Ambient, Margalida Roselló i el president de
l’Associació Balear de Caça, Jaume Ripoll, signen un conveni de
col·laboració per protegir i fomentar els recursos cinegètics i
promoure la funció social de les societats de caçadors a les Illes.

§

Inauguració del servei d’autobús i tren de amb bitllet únic de
l’ajuntament de Marratxí.

Març
Dia 3
§

Jaume Matas deixa de ser ministre, a fi de preparar la seva
candidatura per a les properes eleccions autonòmiques.
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Abril
Dia 16
§

El

Palau March

obre

les portes

després

d’una

profunda

remodelació. El centre acull una gran exposició permanent
d’escultures contemporànies i el betlem napolità.
Dia 28
§

Entra en vigor la denominada llei de judicis ràpids a Palma el
primer dia es varen celebrar 4.

Maig
Dia 1
§

Avel·lí Blasco, nou rector de la UIB, després de guanyar, en
segona volta, els comicis electorals amb el 59,6% dels vots.

Dia 4
§

El Reial Mallorca venç el Reial Madrid a l’estadi Santiago
Bernabeu per 1 a 5.

Dia 12
§

3.000 manacorins reben a l’estació el primer tren d’ençà 26 anys.

§

El Kursaal de Sant Sebastià exhibeix la primera gran exposició de
la Col·lecció Serra.

Dia 19
§

Mor Teodor Úbeda, bisbe de Mallorca durant trenta anys. Al llarg
de tota la jornada se succeeixen les mostres de dol tant per part
de les distintes personalitats cíviques, culturals i polítiques com
de feligresos.

Dia 26
§

Victòria absoluta del PP a Balears, amb 30 diputats, gràcies al
triomf a les circumscripcions d’Eivissa i Formentera; en canvi a
les de Mallorca i Menorca no aconsegueix la majoria absoluta. A
les municipals, Catalina Cirer es converteix en la primera dona
batlessa de Palma.
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
PP

192.209 vots

29 escons

PSOE

121.425 vots

20 escons*

PSM

33.920 vots

4 escons

UM

31.781 vots

3 escons

EU

20.797 vots

2 escons

ALTRES

19.115 vots

1 escó (per AIPF)

*15 escons del PSOE de Mallorca i Menorca i 5 escons del Pacte per Eivissa,
que incloïa al PSOE, EU, ENE i ERC.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE MALLORCA
PP

155.641 vots 16 consellers

PSOE

90.998 vots

9 consellers

UM

31.781 vots

3 consellers

PSM

30.964 vots

3 consellers

EUEV

19.050 vots

2 escons

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
PP

14.253 vots

6 consellers

PSOE

13.616 vots

6 consellers

PSMEN

2.956 vots

1 conseller

COMPOSICIÓ DEL CONSELL INSULAR D´EIVISSA I FORMENTERA
PP

20.668 vots

7 consellers

PACTE *

15.513 vots

5 consellers

* Pacte per Eivissa, que incloïa al PSOE, EU, ENE i ERC.

AJUNTAMENT DE PALMA
PP

70.567 vots

15 regidors

PSOE

11.531 vots

9 regidors

EUEV

15.909 vots

3 regidors

PSM (EN)

9.779 vots

2 regidors

UM

6.430 vots

0 regidors

Juny
Dia 1
§

Mor als 68 anys Joan Gomis, primer mallorquí que es proclamà
campió del món de submarinisme.
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Dia 3
§

Els pobles on UM ha rebut més vots, com Porreres, Alcúdia i
Pollença, llevat de Costitx, volen que es pacti amb l’esquerra al
Consell.

Dia 4
§

Pere Sampol deixa la presidència del PSM, a la vista dels mals
resultats electorals que ha obtingut la llista nacionalista.

Dia 13
§

L’artista felanitxer Miquel Barceló és guardonat amb el Premi
Príncep d’Astúries de les Arts.

Dia 18
§

Jaume Matas i Maria Antònia Munar signen un pacte per
governar Mallorca, que queda en mans d’UM. Es trenca així amb
la política de caire progressista que havia governat el Consell de
Mallorca des de 1995. El PP es reserva els serveis socials i els
esports.

Dia 20
§

El batle d’Inca, Pere Rotger, és el nou president del Parlament de
les Illes Balears amb els vots del PP i UM.

Dia 28
§

Mor el periodista Gabriel Genovart, col·laborador en temes
esportius de Diari de Balears.

Dia 29
§

El Reial Mallorca guanya la Copa del Rei per primera vegada en la
seva història.

Juliol
Dia 1
§

Matas forma govern amb els pesos pesats del PP: Rosa Maria
Estaràs de vicepresidenta; Joan Flaquer, portaveu del govern i
conseller de Turisme; José Maria Rodríguez, conseller d’Interior;
Jaume Font, conseller de Medi Ambient; i Margalida Isabel
Cabrer, consellera d’Obres Públiques.
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Dia 5
§

Maria Antònia Munar és investida presidenta del Consell de
Mallorca. En són vicepresidents Miquel Nadal i Dolça Mulet.

Dia 9
§

El Govern suprimeix l’ecotaxa, però estarà en vigor fins a la
tardor.

Dia 22
§

Una avaria de GESA, per una sobrecàrrega a la xarxa de
distribució, deixa tota Mallorca sense electricitat.

Dia 23
§

Moren els escriptors Enric Fajarnés Cardona, de 85 anys, i
Avelino Hernández de 59, a Eivissa i Selva, respectivament.

Agost
Dia 1
§

Un cable elèctric i un gasoducte uniran les Illes Balears amb la
Península.

Dia 2
§

L’Ajuntament de Palma decideix incloure el castellà als Premi
Ciutat de Palma.

§

Balears és l’autonomia de tot l’Estat que més aporta al fons de la
UE: els ciutadans illencs ingressen cada any 285,84 euros per
habitant, davant els 150, de mitjana estatal.

Dia 21
§

Entra en vigor la denominada llei de judicis ràpids a Palma el
primer dia es varen celebrar 4.

Octubre
Dia 21
§

Les Illes Balears ja tenen el seu equip ciclista, que pren el relleu
de Banesto.
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Dia 24
§

Les finques privades deixaran de fer part dels parcs naturals a
partir del proper 1 de gener. Aquesta mesura beneficiarà els
propietaris de finques que varen ser inclosos als parcs de Llevant,
a Mallorca, i de Cala d’Hort, a Eivissa durant la passada
legislatura.

Dia 28
§

Decretat un brot de llengua blava que afecta 15 ovelles de
Menorca. El mal ha estat introduït per un moscard arribat de
Sardenya.

§

L’autovia de sa Pobla provoca 274 expropiacions.

Dia 30
§

El Govern mitjançant la llei d’acompanyament dels pressuposts
aprovà reduir el Parc Natural de Llevant a les finques públiques.

Novembre
Dia 1
§

La Casa de SM el Rei anuncià el compromís del príncep Felip amb
la periodista de TVE, Leticia Ortiz Rocasolano.

Dia 27
§

El Consell de Mallorca rebutja les 2.300 al·legacions que es
presentaren dia 10 per aturar el pla de carreteres.

Dia 29
§

6.000 persones es manifestaren a Sineu per exigir la retirada del
projecte d’autovia Inca  Manacor.

Desembre
Dia 14
§

Maria Antònia Munar és reelegida presidenta d’Unió Mallorquina
amb el suport del 81% del Congrés.

Dia 17
§

Francesc Antich és proclamat candidat socialista per les Balears
a les eleccions generals.
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

138

Dia 21
§

Antoni Mir deixa la presidència de l’Obra Cultural Balear després
de 12 anys en el càrrec.

Dia 28
§

El valencià Jesús Murgui és preconitzat bisbe de Mallorca i
prendrà possessió de la diòcesi el proper any.

2004
Gener
Dia 9
§

La segona fase del segon cinturó de Palma es començarà a
executar el proper mes de setembre i estarà acabat la primavera
de 2006. La carretera absorbirà més de 77.000 vehicles diaris.

Dia 31
§

El Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma Es Baluard obre
els portes, en presència de Ses Majestats els Reis d’Espanya, amb
l’exposició «Es Baluard. Any 0», un recorregut per les tendències
artístiques des del XIX fins als nostres dies; i la instal·lació «Llum
empresonada en el ventre de la balena» de Rebecca Horn.

Febrer
Dia 5
§

50.000 persones participaren ahir a la manifestació més gran que
s’ha fet mai a les Balears per defensar el territori. Els
manifestants

mostraren

la

seva

oposició

a

l’ampliació

de

l’aeroport, la construcció de l’autovia Inca–Manacor i del segon
cinturó de Palma i la reducció de superfície dels Parcs Naturals.
Dia 22
§

La presa de possessió de la càtedra de Mallorca del nou bisbe,
Jesús Murgui, congrega una àmplia representació política i social
de les Illes Balears.
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Dia 25
§

Majorica presenta un expedient de regulació de feina que afecta el
58% de treballadors.

Març
Dia 11
§

Atemptats terroristes a Madrid, amb una sèrie de 10 explosions
simultànies en tres trens de rodalies de RENFE a primera hora
del matí. Va ser comès, presumptament, per una cèl·lula
islamista local que pretenia emular accions de AlQaeda, tot i que
des del govern de José Maria Aznar es va acusar a ETA. En l'atac
van morir 191 persones i cap a 1700 van resultar ferides de
diversa consideració, i es calcula que en total 2057 van patir
lesions. Aquest atac terrorista és un dels més importants que han
tingut lloc a Europa, i el més important a Espanya. Com a
conseqüència es va suspendre els actes de la campanya electoral.

Dia 14
§

Eleccions a Corts Generals.
ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS A NIVELL ESTATAL
PSOE

11.026.163 vots

164 escons

PP

9.763.144 vots

148 escons

CIU

835.471 vots

10 escons

ERC

652.196 vots

8 escons

EAJPNV

420.980 vots

7 escons

IU

1.284.081 vots

5 escons

CC

235.221 vots

3 escons

BNG

208.688 vots

2 escons

CHA

94.252 vots

1 escó

EA

80.905 vots

1 escó

NABAI

61.045 vots

1 escó

PP

215.737 vots

4 escons

PSOE

185.623 vots

4 escons

PSMEN – ERC – EUEV

40.289 vots

UM

10.558 vots

RESULTATS A BALEARS
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SENADORS PER MALLORCA
1) Juan Fageda Aubert (PP)
2) Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PP)
3) Joaquín Antonio Bellón Martínez (PSOE)

SENADOR PER MENORCA
1) José Seguí Díaz (PP)

SENADOR PER EIVISSA I FORMENTERA
1) Antonio Marí Marí (PP)

Abril
Dia 8
§

La imatge del Sant Crist de la Sang, ja restaurada, torna a ser
venerada per nombrosos fidels, que assisteixen acuden al
davallament del Divendres Sant.

Dia 11
§

S’han iniciat les excavacions arqueològiques que hauran de
decidir el futur de l’aparcament del carrer d’Antoni Maura. S’hi
han desenterrat estructures de final del segle XIX i unes restes
òssies.

Dia 19
§

El president del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero
ordena la retirada del contingent militar espanyol desplaçat a
l’Iraq.

Maig
Dia 8
§

El Govern balear abandona l’Institut Ramon Llull.

Dia 20
§

Els representants de les grans cadenes hoteleres mallorquines
afirmen que l’actual model turístic està acabat i demanen al
Govern més control sobre el turisme residencial i el creixement
urbanístic de les Illes.
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Juny
Dia 13
§

El futur Palau de Congressos de Palma es farà al costat del solar
de GESA.

Dia 14
§

En les eleccions europees, el PP guanya a les Balears, mentre que
el PSOE és el partit més votat en l’àmbit estatal.

Dia 15
§

El Govern balear inicia les obres de l’autovia que unirà Inca i sa
Pobla i que entrarà en funcionament l’estiu de 2006.

Juliol
Dia 11
§

Francesc Antich és reelegit secretari general del PSIB.

Dia 16
§

Signat l’acord del Govern balear per impulsar una nova etapa per
a l’empresa Majorica. S’assegura que la producció resti a Manacor
i es promou el reflotament de l’empresa.

Agost
Dia 4
§

El Pla territorial de Mallorca elimina 14.742 places turístiques i
en crea 29.484 de noves.

Dia 10
§

Al jaciment subaquàtic de Cala Sant Vicenç, es recupera material
que transportava un vaixell grec del segle VI: un casc de guerra,
peces de ceràmica, monedes i un motlle de joieria, entre d’altres.

Dia 20
§

La romeria de Sant Bernat de la Real finalitza amb incidents
greus de protesta en contra de la ubicació del nou hospital a Son
Espases. Més de vuitcentes persones increparen els regidors de
Cort al monestir.
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Setembre
Dia 9
§

L’excavació del carrer d’Antoni Maura treu a la llum restes d’un
antic pont islàmic, datat del segle X.

§

Es presenta el nou Institut d’Estudis Baleàrics, amb les mateixes
funcions que l’Institut Ramon Llull, presidit per l’escriptor Gabriel
Janer Manila.

Octubre
Dia 3
§

Jorge Lorenzo guanya el Gran Premi de Qatar de motociclisme.

Dia 6
§

Jaume Matas anuncia en el seu discurs del Debat sobre l’estat de
l’Autonomia el nou Règim Especial de les Balears per compensar
la insularitat.

Dia 12
§

La Conselleria d’Obres Públiques preveu enllestir el soterrament
del tren a Palma en dos anys.

Dia 28
§

La inversió en carreteres fa augmentar un 264% el pressupost
d’Obres Públiques, Habitatge i Transport respecte de 2005.

Dia 30
§

L’euroregió Pirineus–Mediterrani neix a Barcelona com un grup
de pressió integrat per les Illes Balears, Catalunya, Aragó, Migdia
Pirineus i LlenguadocRosselló.

Dia 31
§

El pressupost de Política Lingüística del Govern balear puja a 3,7
milions d’euros, un 16% més que l’any anterior; tot i que és un
22% inferior a la quantitat que hi destinava el Pacte de Progrés.
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Novembre
Dia 11
§

Jaume Matas proposa regular per llei el servei «tot inclòs» en
contra del parer dels hotelers.

Dia 14
§

El president de la patronal hotelera, Pere Cañellas, afirma que la
mesura contra el «tot inclòs» farà més mal al mercat turístic que
l’ecotaxa.

Dia 25
§

El Govern de les Illes Balears farà un metro per enllaçar Palma i
la UIB i n’assumirà el cost total, 90 milions d’euros.

Dia 28
§

El vicari general Andreu Genovart i l’Escola de Son Sardina són
guardonats amb el premi Primera Plana de Diari de Balears.

Desembre
Dia 6
§

Carles Moyà i Rafel Nadal guanyen la Copa Davis.

2005
Gener
Dia 7
§

L’escriptor Sebastià Alzamora guanya el premi Josep Pla de
Literatura.

Dia 11
§

Els usuaris de la «targeta verda» podran tenir fins a un 30% de
descompte en els serveis. El Govern revelarà a partir d’avui als
hotelers illencs els «secrets» del projecte alternatiu a l’ecotaxa. El
conseller de Turisme, Joan Flaquer, es traslladarà a Londres per
entrevistarse amb els responsables dels majoristes britànics
Thomson i First Choice, als quals ha de convèncer de les virtuts
de la «targeta verda».
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Dia 26
§

Un temporal de fred i vent polar arriba a les Balears. En alguns
punts de la serra s’han arribat als 7 graus sota zero i la neu és
present en cotes de ran de mar, com a Palma i Eivissa.

Febrer
Dia 10
§

Una gran esllavissada destrueix el jaciment arqueològic de Son
Matge (Valldemossa), considerat durant molts d’anys el més
important de Mallorca.

Dia 17
§

El Govern balear i l’Executiu català acorden que IB3 emetrà en
exclusiva els partits de futbol.

Març
Dia 1
§

El president Jaume Matas reclama, en el discurs del Dia de les
Illes Balears,

una agència tributària pròpia per garantir la

suficiència financera i una clàusula a l’Estatut que permeti
desgravacions fiscals als residents insulars. Al·ludí, a més, al
«dèficit històric en matèria d’inversions en infrastructures» i a
l’«allau immigratòria que agreuja les nostres necessitats de
serveis socials.
§

La radiotelevisió autonòmica IB3 comença a emetre. La ràdio
emet una programació normal, excepte de matinada i la Televisió
comença

amb

l’emissió

d’una

pel·lícula

en

castellà.

La

inauguració ja comença amb polèmica donat que no es van
emetre les protestes de fora perquè en paraules de la directora
«quedase más bonito».
Dia 19
§

El Govern preserva les 62.000 hectàrees que integraran el parc de
la serra de Tramuntana, tot i que la mesura és cautelar, a l’espera
que s’aprovi la llei de conservació d’espais naturals.
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Dia 31
§

El Tribunal Suprem ordena enderrocar els quatre xalets il·legals
de Llucalcari.

Abril
Dia 11
§

El estrangers de Palma superen el 18% de la població. El
marroquins residents a les Balears han crescut un 578% en una
dècada.

Maig
Dia 2
§

Ib3 Televisió comença a emetre informatius al migdia.

§

Comença a ser venuda als hotels balears la Targeta verda.

Dia 9
§

Primera visita oficial dels prínceps d’Astúries a les Illes Balears.
Hores abans de l’arribada, la Casa Reial ha anunciat que la
princesa espera el seu primer fill.

Dia 10
§

El jutge instructor del cas Formentera, Antoni Monserrat, rebutja
imputar Matas i Rosa Estaràs, ja que no veu indicis de delicte
electoral per part d’alts càrrecs del PP. A més ha dictat un acte
que remet les actuacions al Jutjat d’Eivissa, la qual cosa permet
que s’allargui la instrucció, però en els escalafons més baixos de
la suposada trama.

Dia 21
§

El Govern paralitza la concessió de llicències per a grans
superfícies.

Dia 28
§

El Govern preserva 14.681 hectàrees per formar el futur Parc de
Llevant.
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Dia 30
§

Unes 18.000 persones participen en l’edició de l’Acampallengua
2005, organitzada per Joves per la Llengua.

Dia 31
§

Inaugurada la variant de Llucmajor, primera autopista del Govern
Matas.

Juny
Dia 6
§

Eufòria en el tennis balear: Rafel Nadal guanya el Roland Garros,
l’any del seu debut al trofeu més prestigiós del món sobre terra
batuda.

Dia 8
§

Mateu Alemany deixa la presidència del Reial Mallorca. Vicenç
Grande n’és el substitut.

Dia 15
§

Es presenta la maqueta del futur Palau de Congressos de Palma,
obra de l’arquitecte navarrès Patxi Mangado.

Dia 21
§

El 42% del nou Parc de ses Estacions seran jardins i s’inaugurarà
el 2007.

Juliol
Dia 29
§

L’equip d’excavació dirigit per Javier Aramburu descobreix al
poblat de ses Païses el forn de calç més antic de Mallorca.

Dia 30
§

El Consell de Govern aprovà ahir el decret que homologa amb els
certificats B i C de català els coneixements de català dels titulats
d’ESO i batxillerat.
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Agost
Dia 8
§

El preu de l’habitatge ha augmentat set vegades més que els
ingressos familiars. Balears és la comunitat de l’Estat on menys
pugen els sous i més s’encareixen els pisos des de 1996 a 2003.

Dia 23
§

El Ministeri de Medi Ambient prohibeix el pas al litoral de la
Costa del Pins, pel bocí de costa que passa per davant la casa de
l’editor Pedro J. Ramírez, una àrea de domini públic marítim
terrestre.

Setembre
Dia 4
§ El batle de Calvià, Carlos Delgado, s’enfronta a Jaume Matas en
no substituir el trànsfuga Joan Thomàs, tal i com li havia
demanat el president. Dies després Thomàs deixa l’equip de
govern però s’aferra a la seva acta de regidor.
Dia 5
§

Gala inaugural d’IB3. Es comença la programació completa.

Dia 23
§

La Junta del PP de Calvià rectifica i acata les ordres de la direcció
del partit i respectarà el pacte amb UM. Ambdós partits tanquen
la crisi amb l’acord de no emprar el trànsfuga de Calvià.

Octubre
Dia 4
§

El Govern ofereix als joves hipoteques a un interès baix, sense
entrades ni avals. El comprador haurà d’acreditar que té un
contracte fix d’almenys un any d’antiguitat. És l’anomenada
Hipoteca Jove.
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Dia 16
§

Maria de la Pau Janer guanya el premi Planeta amb la novel·la

Pasiones romanas.
Dia 19
§

Es crea la Conselleria d’Immigració que serà dirigida per Encarna
Pastor, presidenta de les Cases Regionals.

Dia 23
§

Entre 20.000 i 25.000 persones participen a Santa Maria en un
acte per preservar el territori i expressar el seu rebuig del
creixement urbanístic que pateix Mallorca.

Novembre
Dia 6
§

Govern i Cort tomen el pont des Tren, obra de l’arquitecte Gaspar
Bennàzar. Els veïns, representants de la Plataforma pel Parc de
les Vies i entitats com ARCA i GOB protesten per aquest fet.

Dia 18
§

Es presenta la Biblioteca d’escriptors mallorquins, publicada pel

Diari de Balears. Es tracta d’una col·lecció de 60 llibres d’autors
mallorquins que es regalarà tots els diumenges als lectors del
diari.
Dia 27
§

Rodríguez Zapatero i Jaume Matas desbloquegen el litigi de
carreteres amb el pacte de convenis amb els consells.

Dia 28
§

Primer reunió, a Portals Nous, l’Aliança de les Civilitzacions amb
un discurs centrat a fomentar el coneixement i el respecte entre el
món islàmic i Occident. El projecte fou llançat pel president
espanyol i aviat rebé el suport d’EUA i la UE.
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Desembre
Dia 6
§

El 15,2% dels balears viuen per sota del llindar de la pobresa.

Dia 13
§

Cort decideix reconstruir el Pont des Tren al lloc on estava.

Dia 15
§

Diari de Balears lliura els premis Primera Plana al grup musical
Antònia Font i a l’associació PuntCat.

2006
Gener
Dia 1
§

Les grans cadenes mallorquines preveuen obrir 32 hotels el 2006.

Dia 2
§

Actes vandàlics als terrenys de Claudia Schiffer en Cap Andritxol.

§

Les companyies aèries apliquen els descompte a residents del
45%.

§

Els forts vents causen la suspensió de les connexions marítimes a
Barcelona.

Dia 3
§

La Conselleria de Salut ha rebut 95 denúncies per incomplir la
llei balear antitabac des de la seva implantació dia 1 de gener.

§

El Consell de Mallorca ordena aturar les obres que han destruït
les tres creus de Montuïri

Dia 4
§

Llorenç Huguet, president de Sa Nostra Caixa de Balears presenta
oficialment la seva candidatura pe revalidar el càrrec .

§

El Director general de planificació i centres, Rafel Bosch, anuncia
que el sistema educatiu balear supera els 180000 alumnes i que
el 90% del creixement es deu a l'arribada d'immigrants estrangers
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Dia 7
§

El Lobby per la independència dóna el premi Llaüt al sindicalista
de la CGT Madiop Diagne i el premi «Barco de rejilla » a la nova
consellera d'immigració, Encarnación Pastor.

Dia 10
§

L'informe jurídic del Govern informa que la llei balear antitabac
s'aplicarà en aquells locals de més de 100 metres quadrats que
hagin decidit en virtut de la llei estatal ser per a fumadors.

Dia 11
§

La redacció definitiva del Pla General de la Vila d'Eivissa (PGOU)
estableix un sostre de 99.000 habitants entre residents i places
turístiques, i determina que el 52'3% del sol municipal és
urbanitzable i el 47'6% rústic.

Dia 13
§

Reunió del Consell de Govern on s'aprova la llei de la dona, on
s'incorporen mesures per fomentar la igualtat laboral i social
entre els homes i les dones.

Dia 15
§

Augmenta un 27% la matriculació de vehicles dièsel a Balears,

Dia 16
§

El Partit Popular ratifica a Catalina Cirer i a Carlos Delgado com
a candidats a la batlia de Palma i Calvià.

Dia 18
§

La Federació Hotelera de Mallorca dóna 33000 euros per
subvencionar l'obra del vitrall de Barceló a la Capella de Sant
Pere de la Seu.

Dia 23
§

L'Ajuntament de Palma incorpora la biblioteca de l'Estudi General
Lul·lià a la seva xarxa de biblioteques

Dia 27
§

El Govern central i el Consell de Mallorca acorden convertir Raixa
en la seu permanent del projecte d'Aliança de civilitzacions.
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§

Comença la remodelació de la carretera de Sant Rafel a Santa
Eulària, a Eivissa.

Dia 30
§

L'institut de Salut Carles III firma un conveni amb quatre
Comunitats Autònomes pel qual compromet 2 milions d'euros el
primer any per l'estabilització dels investigadors contractats i la
intensificació de la investigació entre personal del Sistema
Nacional de Salut.

Dia 31
§

Temporal de pluja a les Balears. Les intenses pluges provoquen
inundacions a Sóller i al Port, Lluc registra 265 litres per m² i es
produeixen

records

de

pluges

a

diverses

estacions

meteorològiques de l'illa.

Febrer
Dia 1
§

Els estudiants eivissencs protesten contra els plans viaris del
Govern.

§

Son Dureta presenta la primera taula de biòpsia mamària.

Dia 2
§

La Conselleria d'obres públiques i l'Ajuntament de Palma
presenten una proposta en el concurs de Can Domenge per a la
construcció d'habitatges protegits.

Dia 4
§

Gairebé el 7 % dels escolars de les Illes Balears pateixen dèficit
d'atenció i hiperactivitat.

Dia 5
§

El ciclista català Isaac Gálvez guanya la primera etapa de la XV
Challenge Volta a Mallorca.

Dia 6
§

El Consell de Mallorca aprova protegir el Monestir de la Real com
a BIC però permet el projecte de l'Hospital de Son Espases. El
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perímetre on no es podrà construir oscil·la entre els 200 i els 360
metres.
§

El Consell de Mallorca aprova l'ampliació de la incineradora amb
dos nous forns amb capacitat per cremar 150,000 tones de
residus urbans.

§

Mor Aurelio Torrente (Osca, 1939  Palma, 2006), exdirector de la
Fundació Pilar i Joan Miró (19972002).

Dia 11
§

Segons el padró d'habitants del 2006, la població autòctona de
Balears és ja minoritària a un terç dels barris de Palma. Al 2005
s'empadronaren 23.000 estrangers.

Dia 12
§

Una sentència del TSJB, condemna al Govern Balear a pagar 20
milions d'euros a més de 400 funcionaris de s'Institut per
equiparació de salaris dels funcionaris de l'Estat i els del Govern
autonòmic.

Dia 16
§

La Conselleria d'Agricultura inverteix 12 milions d'euros per la
millora de 191 camins rurals durant el bienni 200607.

§

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern a crear la reserva
marina de Llevant.

Dia 17
§

200,000 manifestants es concentren a Eivissa contra la política
de carreteres del Partit Popular.

Dia 19
§

Mor l'exdirector general d'Economia del Pacte de Progrés Antoni
Montserrat a l'edat de 51 anys.

Dia 20
§

La Plataforma antiautopistes atura novament les obres de les
carreteres a Eïvissa. El Govern demana a la Delegació del Govern
Central que intervengui.
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Dia 21
§

Un treballador de Gesa Endesa mor després de patir una
descàrrega elèctrica al Polígon industrial de Maó.

§

El Consell de Mallorca iguala el plus d'insularitat dels seus
funcionaris als de Canàries, el que suposa en alguns casos
duplicar el complement a 1,700 treballadors. Aquesta iniciativa
tindrà un cost de dos milions d'euros l'any.

Dia 22
§

El Govern multa amb 3'9 milions d'euros a la cadena alemanya
de drogueries Schlecker per obrir 13 establiments a Mallorca
sense llicència.

§

El Grup Eroski Center SYP anuncia que preveu invertir 110
milions d'euros, 80 en renovar la xarxa d'establiments i 30 en la
construcció d'un macromagatzem a Son Morro, a la crta. de
Manacor.

Dia 24
§

Neix a Mallorca l'Associació per a la recuperació de la Memòria
Històrica.

Dia 26
§

Acaba la mostra «El món romà a les Illes Balears» que ha estat
visitada per més de 42.000 persones.

§

El Son Amar de Palma revalida el seu títol de 2005 i es proclama
campió de la XXXI Copa del Rei de voleibol en derrotar a l'Unicaja
d'Almeria per 03.

Març
Dia 3
§

L’Observatori de contra la violència escolar activa una web per
atendre les demandes de professors, pares i mares, i alumnes.

§

L'Ajuntament de Sóller aprova la cessió de 50.000 metres
quadrats de sòl rústic al Consell de Mallorca perquè siguin
incorporats a l'itinerari de la Ruta de Pedra en Sec.
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§

El Govern Balear signa un conveni amb el Bisbat de Mallorca a
partir del qual es destinen 11.303.590 euros per a la restauració i
rehabilitació del patrimoni eclesiàstic

§

Neix el diari gratuït ADN amb un tiratge de 30.000 exemplars. És
un projecte de l'editorial Planeta i de les principals editorials de
premsa regional, entre les que hi figura el grup Serra.

Dia 6
§

La Plataforma Salvem Mallorca recull 5.000 firmes en la primera
setmana, que pretén frenar les agressions territorials a Balears;
el Parlament els exigeix 10.000 per dur endavant la iniciativa
legislativa popular.

Dia 7
§

La Fundació «Sa Nostra» recupera la setmana de Cinema Històric
dedicant els dimecres de març a la projecció de pel·lícules de caire
històric.

Dia 10
§

El Pla de Sanejament de RTVE suprimirà el 70% de la
programació del Centre territorial de les Balears. Només s'emetrà
l'Informatiu Balear del migdia de la Primera.

Dia 17
§

El president del Govern Jaume Matas, explica les claus de la
reforma estatutària, i proposa una clàusula que garanteixi la
inversió al marge de qui governi a Madrid.

§

Es detecta un fong que fa perillar la subsistència del ferreret, ja
que li ocasiona greus alteracions dèrmiques.

§

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació inaugura l'exposició
Mira't el món, amb fotografies i texts que expliquen la situació del
planeta.

Dia 22
§

El 73 % de l'aigua depurada rebrà un tractament terciari el 2007,
gràcies a una inversió de 150 milions d'euros per a millorar i
construir dessaladores.
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Dia 27
§

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar
emprèn una visita a Tànger per conèixer els projectes del Fons
Mallorquí de Cooperació i Solidaritat.

§

Una delegació de l'Institut d'Estudis Baleàrics encapçalada pel
seu president Gabriel Janer Manila viatja a la Fira Internacional
del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya.

Dia 29
§

La UIB és la primera universitat de l'Estat en oferir una
assignatura sobre violència de gènere, gràcies a un conveni entre
la UIB i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere.

Abril
Dia 3
§

La Caixa incrementa un 15'5% el seu negoci a les Illes Balears. La
inversió creditícia creix un 21% mentre que l'estalvi ho fa un
11'41%.

§

S’anuncia que la presumpta autora del desfalc a l'Ajuntament de
Sineu Martina G., la funcionària encarregada des tributs, ha
creat un important patrimoni immobiliari a Sineu durant els
darrers anys, amb un total de 18 propietats.

§

Mor Jordi Rosselló, fundador del grup Roxa i Blau Hotels, als 90
anys d'edat.

Dia 5
§

Un 90% d'empleats de TVE a Balears secunda la jornada de vaga
per protestar contra el pla de sanejament.

§

L'aerolínia mallorquina Air Madrid inaugura la seva ruta a Tel
Aviv, que connectarà les dues ciutats dos dies a la setmana , els
dimarts i els dijous.

§

La Sala de Manacor pren mesures davant la proliferació de
vehicles en venda als carrers, a partir d'ara aquests vehicles els
retirarà la policia.
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Dia 6
§

La UIB presenta les troballes arqueològiques de la Cova del Pas
de Menorca.

Dia 7
§

Jorge Lorenzo guanya el Gran premi de Qatar de motociclisme, al
campionat del món de 250 cc.

Dia 11
§

El

Govern

Balear,

i

tots

els

partits

amb

representació

parlamentària, acorden agilitar la reforma estatutària abans de
juny per tenirlo abans de les eleccions.
Dia 18
§

La jutgessa autoritza el tancament de la fàbrica Yanko de
Llucmajor i el tancament parcial de la fàbrica d'Inca.

Dia 19
§

Commemoració del 10è aniversari de la mort de Miquel Àngel
Riera amb la representació de les obres guanyadores dels premis
dedicats a l'escriptor manacorí, ho organitza Sa Nostra.

§

L'associació Zaqueo que treballa la reinserció de persones amb
problemes de drogaaddicció ven el solar que posseïa al barri de la
Soledat, els diners del qual seran utilitzats en benefici d'aquest
col·lectiu social.

Dia 26
§

L'Estatut d'Autonomia entre al Parlament amb un ampli aval però
sense acord en les competències i Formentera.

Dia 27
§

El Consell de Mallorca celebra i recorda amb un acte oficial i
festiu els inicis del Diari de Balears, primer periòdic escrit
íntegrament en català a les Illes Balears.

Dia 28
§

El Consell de Govern aprova el projecte de llei de capitalitat de
Palma, que atorga a l'Ajuntament les competències per planificar
l'urbanisme, amb l’oposició dels partits d'esquerra i Unió
Mallorquina.
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Maig
Dia 1
§

Es descobreix un talaiot circular "d'ús social" a les excavacions de
Son Fred del terme municipal de Sencelles.

Dia 2
§

Unió Mallorquina inicia el procés d'eleccions primàries amb
l'objectiu d'escollir el futur candidat a la batlia de Palma.

Dia 5
§

El Consell de Govern aprova l'avantprojecte de llei integral
d'atenció i dels drets dels menors.

Dia 7
§

El Son Amar de Palma de voleí guanya la Lliga després de vèncer
el Numància.

Dia 9
§

S'inicia el debat de reforma d'un nou Estatut al Parlament de les
Illes Balears.

§

Segons les dades de l'Agència Tributària declara que uns vinti
nou mil ciutadans de les Balears tenen un patrimoni personal
mitjà de més de 480.000 euros.

Dia 11
§

Unió Mallorquina proclama Miquel Nadal candidat a la Batlia e
Palma a les properes eleccions municipals.

§

El Científic Francisco J. Ayala, catedràtic de Ciències Biològiques
de la Universitat de California, és nomenat doctor honoris causa
de la Universitat de les Illes Balears.

Dia 12
§

Els tècnics del Consell donen el seu vistiplau a l’informe de la
requalificació del terreny del futur hospital de Son Espases.

Dia 13
§

L'ajuntament de Sóller en ple nomenen a Maria Vázquez Pulgarín
com filla adoptiva, degut a la seva dedicació a la Creu Roja local,
que presidí durant 16 anys.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

158

Dia 14
§

Rafel Nadal iguala el record de Vilas en número de victòries
consecutives en terra batuda, després de guanyar a Roger Federer
en la Final del Master Series de Roma.

§

Descobreixen pintures de finals del segle XVII al Convent Sant
Bonaventura de Llucmajor.

Dia 18
§

El Govern

balear adjudica els dos canals autonòmics i els sis

insulars que quedaven per completar l'espectre de la televisió
digital terrestre (TDT) a les Illes Balears.
Dia 20
§

Unes quaranta persones promogudes per Esquerra UnidaEls
Verds denuncien el cop urbanístic de la venta de la finca de Son
Espases, lloc on està previst la construcció del nou hospital de
referència Son Dureta II.

Dia 25
§

Balears supera el milió de targetes sanitàries per l'augment de la
població, una de les causes és la immigració.

Juny
Dia 2
§

El president del Govern, Jaume Matas i el secretari general del
PSIB, Francesc Antich inicien reunions per intentar pactar
l'Estatut.

§

El transport terrestre és el sector que més contamina a les
Balears, és el responsable d'un 47,7% de les emissions de gasos.

Dia 4
§

El PSIBPSOE proclama a Francesc Antich candidat a la
presidència del Govern a les properes eleccions.

Dia 5
§

Presentació del primer volum Dones de Palma , una col·lecció que
pretén donar a conèixer personalitats destacades.
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Dia 6
§

El Consell de Mallorca inicia la protecció de l'edifici central de
GESA, que l'Ajuntament de palma pretenia enderrocar en el seu
projecte de reurbanització de la façana marítima.

§

El Parlament Balear rebutja la creació d'una comissió per
investigar les causes de les dimensions i els costs de les noves
carreteres d'Eivissa.

§

Els quatre propietaris de la Banca March ratifiquen un acord que
assegura la permanència de la família al capdavant del banc
durant almenys 10 anys.

§

El Museu d'Història de Manacor commemora el seu 80è
aniversari.

Dia 7
§

Comença la rehabilitació del casal de Can Oleo, futura seu de la
UIB a Palma.

Dia 8
§

El president del Govern Jaume Matas i el secretari general del
PSIB Francesc Antich, aturen les negociacions sobre la reforma
de

l'Estatut

d'Autonomia

degut

a

les discrepàncies

sobre

finançament o competències.
Dia 9
§

Les hipoteques i els préstecs amb un període d'amortització més
llarg seran les més perjudicades per la puja de tipus d'interès del
0,25 per cent anunciada pel Banc d'Espanya.

Dia 11
§

Rafel Nadal guanya el seu segons títol consecutiu a Roland
Garros, després d'imposarse al número 1 del món, el suís Roger
Federer.

Dia 12
§

Segons l’últim informe sobre conjuntura de Caixa Catalunya, una
família mitjana de les Balears necessita vuit anys de sou net per
comprar un pis d'uns 100 metres quadrats.
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Dia 15
§

Inauguració d'una escultura dedicada al director i compositor
coreà Eaktay Ahn al Passeig del Born, acte que s'emmarca dins
els actes del centenari del naixement del compositor.

Dia 16
§

L'hotel Formentor canvia de propietat després de mig segle,
Miquel Buades ven el 63 per cent del capital social al Grup
Barceló.

Dia 21
§

Mor Rafel Socias, impulsor del moviment associatiu de les
persones majors de Balears.

Dia 22
§

L’església i el convent de Sant Bartomeu d'Inca es declarat Bé
d’Interès Cultural (BIC) amb la categoria de monument.

§

El pintor Joan Miquel Roca Fuster mor al seu domicili de Palma.

Dia 27
§

El Consell de Mallorca reparteix bosses familiars per triar el fems
als municipis que ho sol·liciten i després reciclar els residus.

Dia 28
§

L'Obra Cultural Balear inicia un any de reivindicacions contra la
política lingüística del Govern, amb el títol «SUS Mallorca». La
campanya recorrerà tota l'illa per tornar a Ciutat.

§

L'Ibanat neteja 4 hectàrees de bosc per evitar els incendis a Cala
Murada.

Dia 29
§

Oberts al trànsit els quatre carrils de l'autovia des de Palmanova
a Peguera.

§

Les eleccions a la presidència del Col·legi Oficial de Metges de
Balears dona la victòria al cardiòleg, Joan Miquel Gual.
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Juliol
Dia 1
§

La Conselleria de Medi Ambient elabora un nou Pla Rector d'Ús i
Gestió per al parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera, que amplia
les zones de bany i en regula el busseig.

Dia 2
§

Inauguració de la Casa–Museu de Robert Graves amb la
presència de diverses autoritats i personatges, com la família
Douglas.

Dia 3
§

Un total de 73 persones són denunciades per infraccions
circulatòries en dos dies a les Balears amb l'entrada en vigor del
nou carnet per punts.

§

El jutge del Jutjat Mercantil de Palma, Víctor Fernández
González, dictamina la suspensió de l'activitat empresarial en el
centre de fabricació de Yanko a Inca, degut als importants deutes.

§

L'ajuntament d'Inca cedeix un local a l'Associació de familiars
d'Alzheimer amb l'objectiu d'oferir suport psicològic als malalts i
familiars afectats per aquesta malaltia.

§

Inauguració del nou pou de Sa Marina en el terme municipal
d'Algaida

que

ha

de

posar

fi

als

greus

problemes

de

subministrament d'aigua del municipi.
Dia 5
§

L'Ajuntament d'Andratx aprova una moratòria urbanística per la
qual es congela en termini d'un any la concessió de llicències
plurifamiliars a les urbanitzacions costaneres del municipi.
L’oposició considera que la moratòria arriba tard.

§

El Tribunal Suprem ratifica que la franja de protecció de Ses
Covetes és de 100 m i ratifica que els apartaments ocupen el
domini públic.
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Dia 6
§

El fort endeutament de les famílies i l’increment de la inflació
estan frenant el consum intern, i de retruc, alenteixen el
creixement de l'economia balear, que es manté en el 2,3%. Segons
l'informe de conjuntura del Centre de Recerca Econòmica (UIB–Sa
Nostra).

Dia 9
§

Mor el canonge de la Seu Pere Llabrés i delegat diocesà de
Patrimoni, als 67 anys.

Dia 10
§

«Sa Nostra» atorga vuit beques per ampliar els estudis a
l'estranger.

Dia 11
§

El Ministeri de Medi Ambient resol «privatitzar» la piscina pública
de la Costa dels Pins.

Dia 12
§

Els conductors balears han perdut 1.639 punts en 11 dies de
l'entrada en vigor del nou carnet.

§

Presentació del primer volum dels set toms de la col·lecció

Història de la Ciència a les Illes Balears per part del coordinador
de la col·lecció, el geògraf Vicenç Rosselló.
Dia 14
§

El sector turístic provoca a Balears l'alça de preu més forta de tot
l'Estat, l'IPC puja un 0,3% en el mes de juny mentre que
l'increment de l'Estat és de 0,2%.

§

Aprovada la Llei de sòl, que lluitarà contra especulació i
corrupció.

Dia 17
§

L'estadi on juga el Reial Club Esportiu Mallorca fins aleshores
conegut com Son Moix canvia la seva denominació durant les
pròximes quatre temporades, pel nom d'ONO Estadi.
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Dia 20
§

Inauguració del nou casal del barri de Son Ferriol que ha costat
700.000 euros.

§

La batlessa de Palma, Catalina Cirer, firma el nou conveni pel
finançament del parc de sa Riera.

Dia 26
§

L'Institut d'Estudis Baleàrics dedica un monogràfic als 70 anys
del Conservatori de Palma.

Agost
Dia 3
§

Inauguració del nou casal del barri de Son Cotoner de Palma que
oferirà als seus veïns activitats «a la carta».

§

En el Parc Natural de s'Albufera retroben dues espècies de flora i
fauna desaparegudes fa vint anys de l'illa de Mallorca.

Dia 5
§

La contractació de dones a Balears està encara 10 punts sota la
dels homes.

§

Descobriment de restes del segon claustre de Sant Francesc
situat a l'Arxiu del Regne de Mallorca a Palma.

Dia 6
§

El Museu Regional d'Artà torna obrir les seves portes després de
cinc anys.

Dia 10
§

El grup turístic alemany TUI registra una pèrdua neta de 65,9
milions d'euros durant el primer semestre de l'any, pel retrocés
del negoci del transport marítim.

§

Homenatge al poeta Damià Huguet als deus anys de la seva mort
a Campos.

Dia 15
§

Un 80% dels locals balears ja s'han adaptat a la Llei antitabac
estatal.
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§

Descobriment de la vida talaiòtica a les excavacions de ses
Païsses.

Dia 19
§

Membres de la Plataforma Salvem la Real barren el pas als
regidors del PP per accedir a Sant Bernat i finalitzar la romeria.

Dia 20
§

Balears, juntament amb canàries, és el lloc amb més denúncies
per maltractaments a dones.

Dia 21
§

La vaga dels transportistes afecta els turistes de Platja de Palma
que consisteix en complir de forma estricte el codi de circulació.

§

Prop

de

7.000

pacients

de

Mallorca

s'han

de

controlar

mensualment els seus nivells de coagulació a la sang, gairebé 1 %
de la població major de 14 anys.
§

L'alta temperatura de la mar avança l'arribada del grumer «ou
frit» a les Balears.

Dia 23
§

Iniciació de la restauració de peces extretes del jaciment submarí
conegut com El Sec per part d'un equip del Museu de Mallorca.

Dia 24
§

Cada ciutadà de les Balears recicla 7,2 quilos de vidre per any,
mentre que la mitjana nacional s'estableix en 6,2 quilos.

§

Els agroturismes de les Balears han tingut una ocupació del 80%
durant els primers vuit mesos de l'any.

Dia 27
§

GESA cedeix a Cort terreny que permetrà ampliar el Palau de
Congressos.

Dia 30
§

Les Balears és la quarta comunitat amb el sòl més car d'Espanya
després de Madrid, País Basc i Canàries.

Dia 31
§

La pensió de jubilació a Balears és un 10% inferior a la mitjana
estatal.
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

165

Setembre
Dia 1
§

Realització de la primera prova d'accés a la nova Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Dia 2
§

Un centenar d'autocars turístics toquen el clàxon, al migdia, a
l'aeroport de Son Sant Joan per reivindicar carreteres segures.

§

L'Escolania de Lluc investeix per primera vegada tres nines com a
blauetes.

Dia 6
§

El Consell d'Administració del Ferrocarril de Sóller realitza un
homenatge a Miquel Colom, impulsor del tren turístic.

Dia 7
§

Mor l'hoteler i significat lluitador per la democràcia Joan Casals a
Ferreries.

§

L'ajuntament de Manacor aprova una urbanització a Cala Murada
amb 333 nous habitatges.

Dia 8
§

Segons dades del Centre de Recerca Econòmica, el 32,1% dels
contractes laborals enregistrats durant l'any 2005 a Balears fou
en feines d'escassa qualificació.

§

Valldemossa nomena fill Il·lustre el pintor català Coll Bardolet.

Dia 9
§

Inauguració de la TV de Mallorca.

Dia 10
§

L'Ajuntament de Son Servera destina 17.000€ a ajudar a les
famílies a comprar llibres de text.

§

La Platja de Santa Ponça acull el concert de Els 40 Principals a
Mallorca dins el marc de les festes de la Diada de Mallorca.

Dia 11
§

IbSalut i els sindicats signen un acord en el qual es fixa el
sistema de selecció i contractació de personal temporal.
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§

TVE a Balears anuncia que lleva la programació pel pla de
sanejament.

§

L'Institut Balear de la Dona edita una guia per orientar les dones
immigrants.

§

El Ministeri de Medi Ambient accepta el projecte modificat del
futur parc de Sa Riera.

Dia 12
§

La proposta d'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears entre al
Congrés sense rebuigs.

Dia 13
§

El Parlament balear aprova la llei per a la dona, que suposa una
subvenció del Govern a la dona en plans privats d'igualtat.

§

La jutgessa del jutjat de primera instància d'Inca, Cristina
Pancolbo, posa una fiança d'1,2 milions d'euros al batle de Santa
Margalida , Antonio Del Olmo i la seva dona pel delicte de les
platges, per presumpte falsedat documental i estafa.

§

Presentació de la nova plantilla de voleibol, "El Drac Palma", al
Palau Municipal d'Esports de Son Moix.

§

L'Associació de Galeristes d'Art

Palma Contemporani nomenen

com a nou president del Centre Cultural contemporani Pelaires a
Pep Pinya.
Dia 14
§

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia subvenciona amb
2.000 euros la compra de taxis que funcionin amb el combustible
GLP, més ecològic i més barat que els carburants tradicionals.

§

L’Ajuntament de Palma apuja l'IBI una mitjana del 1,27%, una
xifra per sota de l'IPC.

Dia 15
§

El Jutjat de Primera Instància d'Inca admet a tràmit la querella
criminal contra Xavier Camp de l'empresa Yanko per part dels
treballadors i els sindicats de l'UGT per un presumpte delicte
d'alçament de béns.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

167

§

Mor José Luis Saso Vega als 80 anys, fou tècnic del Reial
Mallorca.

Dia 18
§

El Govern inaugura l'estació soterrada del tren d'Inca i Manacor
en el carrer Jacint Verdaguer cantonada amb Balmes, que forma
part de la futura línia de metro de la UIB.

§

Son Dureta aplica una nova tècnica per operar trencaments de
canell.

Dia 19
§

El doctor Antonio Balugo Cabué és el nou gerent de la Clínica
Palmaplanas.

§

Les obres de rehabilitació de Can Oleo deixen al descobert dos
arcs del segle XV.

Dia 20
§

José Manuel González guanya la sisena edició del premi Paulí
Buchens.

§

El vell marí, veler científic de l'obra social "La Caixa" troba 60
tortugues ferides en 6 dies entre Mallorca i Sardenya.

§

Exposició de les obres de Gass, Nieman i Robert Schad i Ripoollés
als jardins d'AzaharSon Apau a Palma.

Dia 21
§

Més de 8.000 persones de Mallorca pateixen algun tipus de
demència, i la que més afectats té actualment és l'Alzheimer..

§

Projecte

Home

inaugura

un

centre

de

formació

en

drogodependències.
§

L'ajuntament d'Inca rep una multa de 85.393 euros per pagar en
negre els professors de l'EMMAT (Escola Municipal de Música
Antoni Torrandell).

§

Celebració de la X Nit de l'Art a Palma amb important afluència.

Dia 22
§

El diputat socialista i conseller d'Obres Públiques en època del
Pacte de Progrés, Francesc Quetglas Rosanes mor a Palma a
conseqüència d'una llarga i greu malaltia.
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§

El

Catedràtic

de Literatura

Javier Teixeira mor

a Palma

inesperadament a l'edat de 60 anys.
Dia 27
§

El rector de la UIB, Avel·lí Blasco, fa oficial que deixarà el càrrec
en el mes de març.

Dia 28
§

Presentació del nou programa d'activitats didàctiques a la carta
pels centres educatius illencs amb el títol "Viu la Cultura"
realitzat per la Direcció General de Cultura del Govern.

§

El Govern aprova la protecció de quatre metres a la Font de la
Vila.

Dia 29
§

L'Obra Social "La Caixa" destina 72.000 euros a eliminar barreres
arquitectònics a la seu de Mallorca.

Octubre
Dia 1
§

Un 9% dels menors de les Balears pateix algun grau d'obesitat.

§

Santiago Mata publica una biografia sobre el filòsof Ramon Llull.

Dia 2
§

Metges del Món organitza una jornada sota el títol "Drets Humans
i Salut".

§

El president del RCD Mallorca, Vicenç Grande, compra les
accions del Grup Zeta i de Francesca March i la seva participació
serà del 77,9%.

Dia 4
§

Unió Obrera Balear revalida la majoria per representar el personal
de l'entitat "SA NOSTRA".

§

L'Ajuntament de Palma aprova uns 97.000 euros a programes per
a risc a joves en situació de risc.

Dia 5
§

AENA

destina

7,9

milions

d'euros

a

ampliar

la

terminal

d'arribades de l'aeroport de Son Sant Joan.
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Dia 6
§

La Consellera d'Agricultura i Pesca, Margalida Moner, adjudica
un estudi del sector primari balear per un import de 600.000
euros a l' "Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales",
entitat vinculada a ASAJA i situada a Sevilla.

§

Presentació del documental La última misión un film de Rubén
Casas i la Fundació Mar Balear, que narra els enfonsaments de
les embarcacions Pegaso i l'Impetuoso

a prop de les costes de

Pollença durant la II Guerra Mundial.
Dia 7
§

Francina Armengol encapçala la llista socialista per presidir el
Consell de Mallorca a les properes eleccions.

§

Segons dades del Banc d'Espanya, els ciutadans de les balears es
troben entre els més endeutats de l'Estat.

Dia 11
§

Set pobles han signat un conveni amb la consellera d'Agricultura
i Pesca, Margalida Moner per una millora dels camins rurals.

Dia 12
§

La fàbrica de sabates Lottusse

a Inca aposta per Xina com a

mercat i obrí el seu darrer establiment a Shangai.
Dia 14
§

Cada any es detecten a les Balears uns 270 casos de càncer de
mama.

§

Tomeu Vidal i Joan Fullama reben els premis Guillem d'Efak i
Bòtil a Vilafranca.

Dia 16
§

Manacor recorda el primer Congrés de la Llengua Catalana amb
una exposició.

Dia 17
§

Inauguració

de

l'Espai

Ramon

Llull

de

Palma,

l'exposició

"Historietes".
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Dia 18
§

Es presenta el documental sobre l'expedició dels tres mallorquins
que arribarem al cim de l'Everest.

§

La Fundació "La Caixa" edita una guia per fomentar accions de
voluntariat a empreses.

Dia 19
§

El valencià Manuel Baixauli amb la novel·la Etcètera i el català
Amadeu Vidal amb el poemari Crònica de la Banyera guanyen la
segona edició dels premis Mallorca.

Dia 22
§

La III Tui Marató de Palma de Mallorca compta amb uns 3.7000
participants on guanya l'alemany Marc Jörgens.

Dia 25
§

L'empresa Koyan 003 SL compra la marca Yanko per 2,5 milions
d'euros.

§

Apareixen més restes òssies humanes en les prospeccions de la
falca verda.

Dia 26
§

El grup Banca March obté 460 milions d'euros de benefici durant
el primer semestre de l'any.

§

El nou pla estratègic de drogodependències i addicions

inclou

accions de prevenció a partir dels 4 anys.
§

La Conselleria d'Agricultura i Pesca comença una campanya
d'acció contra la mosca de l'olivera.

§

Joan Vanrell inaugura a la Galeria Vanrell un recorregut pel seu
univers pictòric.

§

Artfutura reuneix a Sa Nostra els millors treballs d'animació i 3D.

Dia 30
§

L'ajuntament de Palma convida a tots els nins a escriure la
«cançó del turista».

§

L'Hospital de Manacor rep un nou guardó per a l'àrea de
cardiologia mèdica.
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Novembre
Dia 1
§

El poeta mallorquí Carles Rebassa publica Els joves i les vídues,
poemari guanyador de l'Ausiàs March.

Dia 2
§

Son Llàtzer inaugura la primera escoleta hospitalària de Balears
pels treballadors de l'hospital.

Dia 3
§

Els pisos nous a Palma costen 329.000 euros i els garatges
18.100 euros, segons dades del Ministeri de l'Habitatge.

§

El Consell de Mallorca commemora l'aniversari de l’himne de
Mallorca. La Balanguera amb la creació d'una pàgina web per
donar a conèixer aquesta cançó popular.

§

Sa Nostra acull l'entrega de premis del concurs de fotos Climent
Picornell.

Dia 6
§

L'Ajuntament d'Inca i la fundació Sa Nostra signen un conveni de
col·laboració per la rehabilitació de l'edifici Sa Quartera amb una
aportació de 100.000 euros per part de la fundació Sa Nostra.

§

Descobriment d'una necròpolis a la carretera de l'aeroport
d'Eivissa.

Dia 7
§

El Govern Balear, els sindicats UGT i CCOO i l'empresa Koyan
003 SL segellen un acord per posar fi a la crisi de Yanko.

§

L'escriptor i periodista Miquel Segura presenta el seu darrer llibre
"Arrels xuetes, ales jueves" al claustre de Sant Domingo d'Inca.

Dia 8
§

Presentació de la nova guia de l'Associació Balear d'Empreses
Productores de Teatre (AEBAT) on mostra que durant l'any 2006
comptabilitza més de 700 actuacions, 170 llocs de feina i 1,3
milions d'euros com a xifra de negoci.
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Dia 10
§

El Centre de Recerca Econòmica (UIB–Sa Nostra) observen a
balears

una

situació

econòmica

comparable

al

2000,

pronostiquen un creixement per enguany del 2,5%, gràcies a
"l'empenta" del sector turístic.
§

El jutge paralitza la venda de Yanko i fixa un preu mínim de 4,5
milions d'euros.

§

Natura Parc en el municipi de Santa Eugènia celebra la visita
d'uns 150.000 escolars al gran recinte.

§

L'hospital de Manacor posa en servei el nou gabinet de medicina
interna.

Dia 11
§

Descobreixen al jaciment de ses Païses un taula menorquina
datada de l'any 500 aC.

§

Presentació del llibre La Guerra Civil a Mallorca, poble a poble
dedicat al municipi de Pollença.

Dia 15
§

La consellera de salut Aina Castillo, presenta els pressuposts del
seu departament per l'any 2007 que augmenten un 5,5% fins
arribar als 1.088 milions d'euros.

§

Pilar Montaner encapçala la segona entrega dins la col·lecció

Dones de Palma.
Dia 21
§

El 25% dels casos de càncer detectat a les Balears són de pell.

§

La sala de Son Servera posa en marxa un sistema mediambiental
pioner per a les platges.

§

L'organització

no

governamental

metges

del

món

aborda

l'explotació sexual amb una mostra fotogràfica.
Dia 22
§

La clínica Palmaplanas estrena la unitat d'urgències pediàtriques.

§

Cort aprova un polígon a Son Fangos on ubicar 5.500 cotxes de
lloguer.

Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

173

§

Robats a l'arxiu de Sóller valuosos documents històrics del segle
XIV.

Dia 25
§

Pere Llabrés rep l’homenatge de la Càtedra Ramon Llull a Cura.

Dia 26
§

Cort prepara el «llibre blanc» del trànsit per resoldre el caos
circulatori de Palma.

§

Els alumnes estrangers a les aules de Balears ja suposen gairebé
el 14% del total.

Dia 27
§

Detinguts el director general d'Ordenació del Territori Balear,
Jaume Massot i el batle d'Andratx, Eugenio Hidalgo, acusats de
delictes fiscals i urbanístics a l’Ajuntament d’Andratx.

§

Inauguració de la variant e Son Ferriol.

§

La taxa de VIH de Balears continua sent la més elevada de tot
l'Estat.

§

Creu Roja inicia la campanya de Nadal de recollida de joguines.

§

Presentació al Centre de Cultura Sa Nostra "La utopia cinètica"
que apropa els secrets d'aquest moviment.

Dia 28
§

Més de 40 persones resulten imputades al cas de corrupció
destapat a Andratx.

§

El 16% de la població de Balears viu per sota del llindar de la
pobresa.

§

Mor als 52 anys Tomeu Serra, era l'enllaç entre el Mallorca B i el
primer equip del R.C.D. Mallorca.

Dia 29
§

La Interpol investiga connexions a França i Suïssa de la trama
d'Andratx.

§

Lliurament de les claus d'una nova promoció de 36 habitatges de
l'Ibavi a Lloseta.
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Dia 30
§

El jutge decreta presó incondicional per a l'exbatle d'Andratx
Eugenio Hidalgo i el zelador d'obres Jaume Gibert. En canvi,
deixa en llibertat amb càrrecs a l'exdirector general d'Urbanisme
Jaume Massot.

§

El testament de Jaume I de l'Arxiu de Sóller es vengué per 5000
€.

El

jutjat

retornarà

en

breu

els

documents

robats

a

l'Ajuntament.

Desembre
Dia 1
§

Cort gasta 2,5 milions en l'obra del Born i no soluciona el trànsit.

§

L'Hospital de Dia Psiquiàtric de Son Llàtzer duplica el nombre de
places.

§

La policia judicial de Lleó retorna els pergamins robats a l'arxiu
històric de Sóller.

§

L'Ajuntament aprova un catàleg per protegir el patrimoni del
municipi de Pollença.

§

Inauguració de l'exposició de Andy Warhol sota una gran
expectació.

§

Un DVD recull la tradició de la Sibil·la i les Matines a Mallorca.

§

Cort destina 100.000 euros a reconstruir l'orgue de Sant
Francesc.

Dia 2
§

Inauguració del desdoblament de la carretera PalmaManacor per
part del Consell Insular de Mallorca.

Dia 4
§

L'exbatle i el zelador d'Andratx Eugenio Hidalgo i Juame Gibert,
respectivament,

no

aconsegueixen

la

llibertat

provisional.

Paral·lelament la policia de Palma escorcolla mitja dotzena de
pisos i despatxos relacionats amb la trama d'Andratx.
Dia 7
§

Mor a Galilea el pintor John Ulbricht als 80 anys d'edat.
Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VII
Centre d’Estudis i Documentació Contemporània

175

§

El Govern destina 824.000 euros per al bus i el tren de Llevant.

Dia 10
§

Medi Ambient inverteix 1,6 milions d'euros al Parc Natural de
Llevant.

§

Felanitx reconeix la figura del poeta Miquel Bauçà i el declara fill
predilecte.

§

Finalitza la XXI edició de la Fira Baleart amb 24.000 visitants.

Dia 11
§

Jaume Batle és reelegit president de l'Agrupació de Transport
Discrecional.

§

Margalida Munar, consellera de Medi Ambient del Govern de les
Illes Balears, presenta el llibre "Menjar ràpid, sa i bo", receptes
que estan llestes en mitja hora.

Dia 12
§

Unes 57 biblioteques del Consell de Mallorca tenen accés a
Internet.

§

Presentació del CD "Disc mallorca, the spanish recoording" que
recull 46 peces entre glosses, cançons de bressol i cançons de
treball, que l'americà Alan Lomax enregistra durant la seva
estada a Mallorca en els anys 50.

§

El pintor mallorquí Pau Fornés mor als 75 anys d'edat a
conseqüència d'una insuficiència respiratòria.

Dia 13
§

L'exbatle d'Andratx Eugenio Hidalgo i l'exzelador municipal
d'obres, Jaume Gilbert surten en llibertat després de pagar una
fiança de 100 i 60 mil euros cada un.

§

Els patrons de SA NOSTRA presenten a Fernando Alzamora per
ser reelegit president de l’entitat.

Dia 14
§

El fiscal d'anticorrupció de Balears, Joan Carrau recorre la
llibertat d'Hidalgo i Gilbert per risc de fuga

distorsió de la

investigació.
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§

Jaume Porsell és elegit batle d'Andratx amb els vots dels
conservadors, en substitució d’Eugenio Hidalgo.

§

Celebració del 175 aniversari de la Reial Acadèmia de Medicina.

Dia 16
§

L'Obra Cultural Balear celebra una Nit de la Cultura on denuncia
l'estat d'emergència de Balears.

Dia 18
§

El Consell de Mallorca lliura les medalles d'or a Jeroni Albertí,
Maximilià Morales i Joan Verger.

§

Més de 500 persones a les Balears pateixen esclerosi múltiple.

§

Koyan 003 i una altra empresa de Madrid opten a comprar
Yanko.

§

Presentació del llibre "Bearn o La sala de las muñecas" que
homenatge a Villalonga en els 50 anys de la seva primera edició,
per part de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

§

Presentació de l'exposició "Pentinar la mort. Rituals de la vida i
mort en la prehistòria de Menorca".

Dia 20
§

Presentació del llibre "La Mallorca Romana passa a passa" de
Miquel Ferrà.

Dia 23
§

Inauguració del centre de dia Gual Bestard a Campanet, que ha
costat 630.000 euros.

Dia 27
§

Les dones balears guanyen 5.000 euros menys a l'any que els
homes.

§

La

batlessa

de

Palma,

Catalina

Cirer,

inaugura

el

camí

Passatemps després d'un any de reforma a Son Sardina.
§

Presentació de la segona part del "Diccionari del teatre de les
Balears".

Dia 28
§

Les darreres pluja l’illa de Mallorca deixen Cúber i Gorg Blau al
90% de la seva capacitat.
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Dia 29
§

El Govern adjudica Son Espases a Dragados perquè iniciï les
obres el mes de gener.

§

Gesa inverteix 100.000 euros en la millora de la xarxa d'Inca.
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