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CRONOLOGIA DE LES ILLES BALEARS DEL SEGLE XX 

El franquisme 19391975 

1939 

Gener 
Dia 5 

§ Descobriment d’una làpida en honor de Primo de Rivera a la Gran 

Via de Palma. 

§ Segons l’ordre del 13 de setembre de 1936 s’establí que les 

corporacions locals passaven a tenir competència en la resolució 

dels expedients de depuració dels seus empleats i que havia de 

ser el govern general el que havia de tenir competències en les 

apel·lacions, recursos o queixes contra dites resolucions 

d’expedients. 

Dia 28 

§ Després de la caiguda de Catalunya, González de Ubieta, 

comandant de la flota republicana, arribà a Menorca i va 

substituir a Brandaris, ascendit a general de brigada. 

Febrer 
Dia 7 

§ Fondejava al port de Maó el creuer britànic “Devonshire” amb 

l’objectiu d’aconseguir la rendició pacífica i el salconduit pel 

màxim nombre de republicans. 

Dia 9 

§ Menorca es rendeix davant les tropes franquistes, deixant de ser 

l’únic reducte republicà de l’arxipèlag. Fugiren centenars de 

refugiats amb el Devonshire i per altres mitjans cap a França i 

Argèlia. 

§ Forta repressió a Menorca.
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Març 
Dia 10 

§ La Falange Espanyola Tradicionalista y de las JONS posà en 

coneixement a tots els seus afiliats que el dia següent s’havia de 

realitzar en l'església de Sant Francesc el funeral als màrtirs de la 

guerra. 

Abril 
Dia 1 

§ Després de la darrera notificació oficial es comunicà que la guerra 

es donà per finalitzada. 

Dia 4 

§ Joan Rosselló Rosselló, jutge municipal suplent del jutjat núm. 2 

de Palma firmà un edicte en el que citava als pares de criatures 

amb noms exòtics, extravagants o que no apareguessin en el 

calendari del Santoral Romà per iniciar la tramitació del seu canvi 

per un de més correcte. 

Dia 20 

§ La imatge del Sant Crist de Manacor inicià una peregrinació a 

Porto Cristo com homenatge del poble a la figura santa que els 

havia protegit en els moments més difícils. 

Maig 
Dia 6 

§ Davant la difícil situació econòmica i per ordre del govern civil es 

va establir que només es podria menjar carn d’ovella, els dimarts i 

els dissabtes; carn de porc, els dimecres; i de vaca, els 

diumenges.
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Dia 17 

§ Fins el 19 del mateix mes es varen celebraren desfilades i festes 

cívicoreligioses a nombroses poblacions de Mallorca com a 

commemoració de la victòria de l’exèrcit nacional. 

Dia 25 

§ 290 falangistes mallorquines partiren en el vaixell Mallorca cap a 

València per participar en la concentració de la Falange Femenina 

de Medina del Campo. 

Juny 
§ Inauguració del monument dedicat a Mussolini a Marratxí, obra 

de l’italià Heros Giusti. 

Dia 2 

§ Segons la Reglamentació del Treball, es notificà als propietaris de 

negocis de restauració que quedaven prohibides les propines pels 

treballadors, baix multa que podia oscil·lar entre les vinticinc i 

les duescentes cinquanta pessetes. 

Dia 16 

§ Arriba a Palma el poeta i escriptor Josep Mª Pemán per a l’estrena 

al Teatre Principal de l’obra La Santa Virreina. 

Juliol 
§ Apareix el diari Baleares sota la direcció de Pablo Saiz de Gralla i 

com a òrgan de la FET i de les JONS i com a resultat de la unió 

dels periòdics El Día i Falange. 

Dia 2 

§ Arribaren a Palma, procedents de Barcelona, les forces del 

regiment d’infanteria de Palma núm. 36 després de passar dos 

anys lluitant en els fronts de Guadalajara i en les ofensives 

d’Aragó, de Catalunya, de Terol i en la de Conca.
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Dia 14 

§ Les tropes d’artilleria de Mallorca organitzaren una concentració 

en el monestir de Lluc amb l’objectiu d’oferir la seva bandera a la 

Verge. 

Dia 21 

§ Gabriel Riera Alemany va ser nomenat nou batle de Palma en 

substitució de Guillem Cirerol. 

Agost 
Dia 4 

§ Seguint el requeriment de Madrid i amb la presidència del senyor 

Vila Ramon, la Diputació Provincial de Balears acordà nomenar 

fill il·lustre de Balears al general Franco. 

Dia 8 

§ Arriba a Palma el nou governador general, el general De Zúñiga, 

essent rebut per les primeres autoritats municipals. 

Dia 17 

§ A causa de la mancança d’aliments com a conseqüència de la 

guerra, la Delegació Provincial d’Abastaments de les Balears dictà 

la prohibició sobre la fabricació de formatge. 

Dia 18 

§ Es notificà la detenció de 282 persones denunciades per 

contraban de tabac, alcohol, teixits i sacarina, entre altres 

productes. 

§ Es va establir per ordre de l’autoritat governativa la necessitat de 

proveirse d’un document identificatori, quedant exemptes els 

menors de 16 anys acompanyats dels seus pares.
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Setembre 
Dia 13 

§ El cultiu de tabac a Mallorca es torna autoritzar després d'estar 

un temps prohibit a causa de les restriccions i de la necessitat de 

destinar les terres per a cultius més necessaris. 

Dia 23 

§ Es declarà el lliure comerç de tomàtiques, cols i altres verdures i 

fruites, sense que quedessin subjectes a cap tipus d’intervenció. 

Dia 26 

§ Davant la crisi de treball que hi hagué a les Balears, la comissaria 

de Policia avisà a tots els obrers de fora de les illes que havien 

d’anar a cercar a les seves famílies per ser embarcats 

immediatament cap a la Península. 

Octubre 
§ Davant la situació econòmica del moment, alguns comerciants 

aprofitaren l’escassetat d’alguns articles que es trobaven dins les 

llistes del racionament per augmentar de manera abusiva el seu 

preu. D’aquesta manera, el diari Baleares elaborà unes llistes 

amb els noms d’aquests comerciants per que fossin obligats a 

haver de pagar multes. 

Dia 25 

§ El diari Baleares publicà en l’edició d’aquest dia un article contra 

l’ús del català a Mallorca. 

Novembre 
Dia 14 

§ Celebració del XXVè aniversari de l’arquebisbe Miralles com a 

bisbe de Mallorca.
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Dia 30 

§ Foren rebuts a Palma amb honors militars les restes dels artillers 

mallorquins caiguts en el front de la Península. 

Desembre 
Dia 12 

§ Circular del governador Vázquez Ramos sobre l’obligatorietat de la 

utilització del castellà, amb l’exclusió d’altre idioma en pasquins, 

anuncis o publicacions de tota classe. 

Dia 17 

§ Es derogà la prohibició sobre la producció de formatge a causa de 

l’escassetat de llet fresca en l’abastament públic. 

Dia 19 

§ El Foment Pecuari i Inspeccions Municipals Veterinàries publicà 

les dades dels caps de ramaderia que hi havia a Mallorca. Amb 

un total de 415.112 caps, entre cavalls, bous, cabres, ovelles, 

porcs, etc. 

1940 
Gener 
Dia 5 

§ Es suprimeix la censura postal entre les Balears i la Península, 

tot i que és substituïda per la relativa al correu internacional. 

Dia 10 

§ Primera exposició a les Galeries Costa de Palma del pintor Alexis 

Macedonski. 

Dia 14 

§ Organització en el Velòdrom del Tirador d’una carrera ciclista 

amb la participació dels campions italians Learco Guerra i Fabio
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Bettesini, a més dels mallorquins Miquel Llompart i Bartomeu 

Flaquer. 

Febrer 
Dia 13 

§ Publicació de les obres sobre Mallorca de l’escriptor i artista italià 

Ferrari Billoch. 

Dia 16 

§ Arribà a Palma Pilar Primo de Rivera, essent rebuda per una 

delegació d’autoritats de Palma i per nombroses persones 

arribades de tots els pobles de Mallorca. 

Març 
Dia 8 

§ Es publica al BOE que el palau de La Almudaina i els seus 

jardins passen a formar part del Patrimoni Nacional. 

Dia 12 

§ A causa de la manca d’aliments, el Servei d’Abastaments del 

Govern Civil prohibí la confecció i venda de panades i altres 

articles que tinguessin carn. 

Dia 21 

§ Inauguració a Sóller de la Creu als Caiguts amb la presència del 

governador civil, Vázquez Ramos. 

Abril 
Dia 13 

§ A causa de les dificultats que tenia la Companyia Gas i 

Electricitat, S.A. per a la producció d’energia elèctrica, la 

Companyia de Tramvies es va veure obligada a reduir els seus 

serveis.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

8 

Dia 20 

§ La duquessa de la Victòria, presidenta dels hospitals de la Creu 

Roja, arribà a Palma de visita a les diferents instal·lacions 

sanitàries. Després de la visita i observant les deficiències en 

instal·lacions que hi havia a la ciutat, acordà la construcció d’un 

nou hospital. 

Dia 24 

§ La Companyia de Tramvies Elèctrics Interurbans de Palma 

redueix temporalment dels serveis a causa dels problemes en el 

subministrament elèctric. 

Maig 
Dia 5 

§ Exposició poètica al passeig del Born de Palma a càrrec 

d’Eduardo Marquina. 

Dia 21 

§ La Confederació de Sant Lluís Gonzaga de Montesión inicià la 

campanya de conscienciació d’ajuda i distribució de roba vella per 

als pobres. 

Juny 
Dia 15 

§ Manifestació patriòtica ordenada pel cap provincial del Moviment 

com a mostra d’adhesió al règim i a favor de l’ocupació de Tànger. 

Juliol 
Dia 10 

§ Arribaren notícies de batalles navals i aèries en el sud de Mallorca 

entre l’exèrcit anglès i l’italià.
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Dia 16 

§ El general Luis García Ruiz arribà a Palma per ferse càrrec del 

Govern Militar de Mallorca, en substitució del coronel Sebastià 

Sard i Muntaner. 

Dia 26 

§ Inauguració d’un monument de 4 metres d’alçada realitzat per 

l’escultor Bartomeu Amorós en el Sagrat Cor de Jesús d’Esporles. 

Agost 
Dia 1 

§ A conseqüència de la mancança de combustible, el Servei d’Obres 

Públiques de les Balears reduïren la freqüència de línies per 

carretera. 

Dia 13 

§ Inici dels actes commemoratius de la victòria de Porto Cristo i que 

es perllongaren fins el dia 3 de setembre. En aquests actes 

destacaren la presència de les primeres autoritats militars, 

eclesiàstiques i jeràrquiques del Moviment. 

Setembre 
Dia 22 

§ Inauguració per part del Servei de Telefònica d’una línia de 

telèfons entre Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Dia 24 

§ Un avió s’estavellà contra l’Escola Graduada de Petra amb el 

resultat de nombrosos ferits i la mort de dos alumnes de l’escola i 

del pilot, Jaume Real Rullàn. 

Dia 29 

§ El mallorquí Miquel Llompart aconsegueix el campionat 

d’Espanya en pista després d’una acció antireglamentària del 

corredor Garcia.
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Octubre 
Dia 10 

§ Celebració en el Saló Born de Palma de la conferència sobre la 

mortalitat infantil amb la presència de nombroses joves de la 

Secció Femenina. 

Dia 15 

§ Clausura per part de les autoritats de 28 cases d’Es Molinar a 

causa de l’incompliment de les condicions mínimes per 

l’habitatge. 

Novembre 
Dia 5 

§ Inici de la construcció del mercat de Pere Garau. 

Dia 8 

§ L’Ajuntament de Palma acordà la construcció del que seria el 

Mercat de l’Olivar amb un pressupost inicial de 640 milions de 

pessetes pel mercat i de 675 milions per a la peixateria. 

Dia 17 

§ El recentment nomenat governador civil de Balears, Fermin Sanz 

Orrio, publicà dues circulars contra la manca de moralitat. 

Desembre 
Dia 14 

§ Inauguració del Cercle de Belles Arts amb la presència de 

nombrosos escultors, pintors i escriptors de diferents 

nacionalitats. Com a primera exposició s’hi exposaren les obres 

de Dionis Bennàssar, Pedro Caffaro, Tito Cittadini, Archie Gittes, 

Joan Miralles, i Pilar Montaner, entre altres.
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1941 
Gener 
Dia 18 

§ El Govern Civil anuncia el repartiment de llenya a les llars més 

humils, per tal d’ajudarlos a superar el cru hivern. 

Dia 23 

§ Com és habitual, els cinemes inclouen a la seva programació el 

noticiari UFA, editat pel règim nazi i que avui presenta un resum 

de les operacions militars alemanyes durant 1940. 

Dia 26 

§ Gabriel Alomar Esteve guanya el concurs per al Pla de Reforma 

Interior de Palma, el qual es centra en resoldre’n el problema 

circulatori. 

Febrer 
Dia 13 

§ Són detinguts a Artà Joan Pastor Vaquer i Sebastià Ginard 

Pascual, antics membres de les Joventuts Socialistes que s’havien 

ocultat durant la Guerra Civil. 

Març 
Dia 4 

§ La Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics 

convoca a Palma un curs de cultura popular, que tracta matèries 

com la geologia o l’arqueologia. 

Dia 9 

§ El pintor Tito Cittadini, deixeble d’Hermen Anglada Camarassa i 

vicecònsol de l’Argentina a Palma, exposa les seves obres a la 

Galeria Costa.
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Dia 25 

§ El Cercle de Belles Arts de Palma nomena soci d’honor el músic i 

director Josep Balaguer Vallès, cofundador un any més tard de 

l’Orquestra Filharmònica Balear. 

Abril 
Dia 9 

§ S’inaugura a Palma, amb assistència dels directors generals 

estatals d’assegurances i de l’habitatge i de les primeres 

autoritats de Mallorca, la Mutua Balear. 

Dia 23 

§ José de Oleza y de España, cap provincial d’Estadística des de 

1926, és nomenat batle de Palma, mentre que el tinent coronel 

d’infanteria Josep Sampol Antich és nomenat president de la 

Diputació de les Balears. 

Dia 30 

§ S’inicia al Teatre Líric de Palma la temporada d’òpera, amb obres 

de Verdi, Pochielli i Puccini. 

Maig 
§ Juan Bautista Sánchez González substitueix el general Alfredo 

Kindelán com a Capitán general de les Balears. Sánchez serà 

substituït per Eugenio Espinosa de los Monteros cinc mesos més 

tard. 

Dia 18 

§ Amb assistència de les primeres autoritats, s’inaugura al Cercle 

de Belles Arts de Palma el primer Saló de Primavera d’Art. 

§ Les Congregacions Marianes de Mallorca es reuneixen, amb motiu 

del seu Dia Mundial, a Sineu. Hi assisteixen un milenar de 

congregats.
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Dia 21 

§ Luis Rodríguez de Miguel, capità jurídic honorífic, és nomenat 

governador civil, en substitució de Fermín Sanz Orrio. 

Juny 
Dia 6 

§ El ministre de Marina, contraalmirall Salvador Moreno 

Fernández, visita Menorca i Mallorca i nomena Palma com a base 

naval principal de les Balears, la qual cosa implica importants 

inversions. 

Dia 25 

§ Al cinema Born de Palma es celebra un acte sindical en què les 

autoritats encoratgen els assistents a allistarse com a soldats i 

unirse a Alemanya en la lluita contra Rússia. 

Dia 29 

§ El Front de Joventuts anuncia la seva campanya d’estiu, 

consistent en quatre campaments en torns de vint dies, amb 

assistència de mil cinccents al·lots i al·lotes. 

Juliol 
Dia 12 

§ El partit únic estableix el Servei Provincial de Cereals, que 

intervindrà i distribuirà la producció de blat, civada, faves, 

ciurons i pèsols. 

Dia 24 

§ El Govern Civil emet una circular sobre disciplina i moralitat a les 

platges en què es prohibeix als banyistes romandre fora de l’aigua 

sense barnús o peça anàloga.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

14 

Agost 
Dia 2 

§ Manuel Hedilla arriba a Palma, on romandrà sota vigilància 

policial fins al 1947, en què se li permetrà fixar lliurement la seva 

residència. 

Dia 13 

§ S’inicien a l’Institut Ramon Llull de Palma les proves d’oposició 

per a l’ingrés en magisteri. La primera prova és un exercici escrit 

dividit en dues parts, Religió i doctrina del Movimiento. 

Dia 31 

§ Es reuneixen al monestir de Lluc dos mil joves d’Acció Catòlica  

AC. Hi assisteix el president estatal de la joventut masculina 

d’AC, Manuel Aparisi. 

Setembre 
Dia 1 

§ La representació mallorquina als campionats d’Espanya de 

natació realitza una actuació destacada, ja que la nedadora 

Carme Guàrdia manté el seu títol i l’equip de pol nàutic del C.N. 

Palma se’n proclama subcampió. 

Dia 19 

§ Davant l’escassetat de combustible, el Govern Civil ordena 

l’adaptació i ús de gasògens a tots els vehicles i maquinàries on 

sigui factible, en substitució dels derivats del petroli. 

Octubre 
Dia 10 

§ El Govern Civil emet unes normes afavoridores de la moral 

pública en què es prohibeix l’assistència tant dels menors de 16 

anys als balls de saló com dels menors de 14 a les sessions 

ordinàries de cinema.
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§ El diari Baleares anuncia que l’exèrcit alemany ha destruït 

definitivament el comunisme i Rússia. 

Dia 17 

§ La delegació provincial d’Auxili Social obri el període voluntari de 

subscripció de la Ficha Azul, taxa amb finalitats benèfiques 

destinada als ciutadans amb ingressos superiors a les cinc mil 

pessetes anuals. 

Dia 18 

§ El comandant d’infanteria i  «Caballero Mutilado de Guerra»  Pere 

Vila Ramon, pren novament possessió del càrrec de president de 

la Diputación Provincial, que havia ocupat interinament des del 

23 d’abril el també militar Josep Sampol Antich. 

§ Arriba a Palma el nou capità general de les Balears, el general de 

divisió Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo. 

Dia 19 

§ Miquel Llompart aconsegueix el títol de campió d’Espanya de 

bicicleta en l’especialitat de mig fons darrera moto comercial, que 

s’afegeix als títols de campió de fons en pista i mig fons darrera 

moto normal. 

§ El Cercle de Bells Arts inaugura el nou curs amb una exposició 

homenatge a la pintora mallorquina Pilar Montaner de Sureda. 

Novembre 
Dia 2 

§ Les primeres autoritats i el cònsol d’Itàlia a Palma deposen 

corones de llorer i flors en el mausoleu recentment construït que 

conté les restes dels seixanta soldats italians destinats a Mallorca 

i morts durant la Guerra Civil.
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Dia 9 

§ La Fiscalia General d’Abastaments i Transports recorda que és 

il·lícita la tenència d’articles com ara cereals, llegums, oli, arròs, 

sucre, bacallà, patates, formatge o pneumàtics. 

Dia 11 

§ Es posa en circulació la Targeta d’Acció Catòlica corresponent a 

1941. Donatiu destinat a les obres de caritat d’aquesta entitat 

que fluctua entre una i mil pessetes en funció de les rendes de 

cada creient. 

Dia 17 

§ Es celebra a Mallorca per primera vegada el  «Dia del Bisbe», que 

registra nombroses concentracions i celebracions religioses, a 

més de l’enviament de telegrames i cartes d’adhesió al bisbe. 

Dia 21 

§ S’inauguren les obres de construcció del Mercat de l’Olivar de 

Palma. 

Dia 27 

§ La Delegació Provincial de Sindicats presenta al Teatre Principal 

de Palma una funció a benefici dels voluntaris de la Divisió Blava. 

Hi actuen el Grup Folklòric de la Secció Femenina i l’Agrupació 

Artística d’Educació i Descans. 

Dia 30 

§ S’inaugura a les Galeries Costa de Palma una exposició de 

Bartomeu Ferrà. Simultàniament Archie Gittes i Manuel Pujol 

exposen les seves obres al Cercle de Belles Arts. 

Desembre 
Dia 9 

§ S’inaugura la línia aèria Palma–Eivissa–València, de periodicitat 

bisetmanal.
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Dia 27 

§ S’inicia a les Balears i per primera vegada a Espanya l’entrega de 

cartilles de racionament infantil, per tal d’intentar reduir la 

desnutrició entre els més petits. 

§ L’Institut Nacional de Previsió adquireix el Gran Hotel de Palma, 

aleshores tancat i el dedicarà íntegrament a oficines. 

Dia 30 

§ El RCE Mallorca CF venç al Menorca FC per 4 gols a 1 i es 

proclama campió de les Balears. 

1942 
Gener 
Dia 8 

§ El cap provincial del Sindicat Espanyol Universitari SEU, 

Manuel de Roque, n’inaugura un nou local al carrer de Sant 

Jaume de Palma, que és beneït per l’assessor religiós, Sebastià 

Gayà Riera. 

Dia 13 

§ És nomenat cap insular del Moviment a Menorca Joan Thomàs 

Riutord. 

Dia 14 

§ El transatlàntic francès Lamoricière s’enfonsa a set milles de la 

costa de Menorca enmig d’un fort temporal. Hi sobreviuen 82 de 

les 372 persones que hi viatjaven. 

Dia 25 

§ El general de divisió Juan Bautista Sánchez és nomenat capità 

general de les Balears, mentre que el general de brigada José 

María del Campo Tabernilla és nomenat governador militar de 

Menorca.
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§ El Consell de Ministres declara les muralles i les torres 

campanari de la vila d’Eivissa monument historicoartístic. 

Dia 26 

§ Es reuneix la Junta Municipal d’Instrucció Primària de Palma, 

que tenint present els resultats de recents inspeccions reitera 

l’obligació d’ensenyar únicament en castellà. 

Dia 27 

§ La Comissaria General d’Abastaments permet a les Balears 

consumir un màxim de 528.140 litres d’oli durant gener i febrer, 

la qual cosa suposa un litre/habitant/mes. 

§ L’Associació de la Premsa de les Balears fa constar el seu dolor 

per la mort del seu president, Nicolás Brondo Roten, que és 

substituït per Javier Jiménez González. 

Dia 30 

§ La Delegació Provincial de Sindicats crea el Sindicat Provincial de 

la Pell, en presència de la majoria de fabricants de Palma i 

representació dels pobles productors Alaró, Binissalem, 

Llucmajor, Lloseta i Algaida. 

Dia 31 

§ El diari La Almudaina destaca la vàlua excepcional d’Adolf Hitler i 

la seva indestructible compenetració amb Alemanya. Conclou que 

quan un poble, disciplinat i treballador, troba l’home que el sap 

guiar troba el camí de la seva grandesa. 

Febrer 
Dia 1 

§ S’anuncien noves restriccions en el subministrament de benzina, 

la qual cosa suposa la suspensió de moltes línies d’autocar entre 

diferents poblacions de Mallorca.
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§ El Cercle de Belles Arts inaugura una exposició col·lectiva amb 

obres de Gabriel Fiol, Tito Cittadini, Ramon Nadal, J. Miralles, 

Guillem Bestard i l’escultor Antoni Font. 

Dia 3 

§ El Bisbat de Mallorca, de la mateixa manera que molts altres 

bisbats de l’estat, concedeix una dispensa parcial de dejuni i 

abstinència de carn mentre duri la guerra. 

§ La Societat Arqueològica Lul·liana constata amb preocupació 

l’exportació clandestina des de Mallorca d’importants peces 

artísticoarqueològiques de l’illa. 

Dia 4 

§ La premsa informa que Gas i Electricitat S.A. ha adquirit una 

gran caldera per cremar lignits i cobrir les necessitats 

energètiques de Palma, aleshores amb importants restriccions. 

Dia 5 

§ S’inaugura el nou edifici de les Religioses de la Purificació de 

Maria a Inca, amb capacitat per 400 alumnes i clar exponent de 

l’auge de l’ensenyament privat a les Balears. 

Dia 7 

§ La premsa destaca que la revista Time es fa ressò del llibre 

Barceló, en què el periodista Francesc Ferrari Billoch narra la 

història del general mallorquí Antoni Barceló, nascut el 1717. 

Dia 14 

§ L’Ajuntament de Palma presenta la liquidació del pressupost de 

1941, que registra una superàvit de més de mig milió de pessetes. 

Dia 15 

§ Es celebra un concert de jazz al Cinema Born de Palma. Hi 

actuen, entre d’altres, el Quinteto Tropical, l’Orquesta Bolero i 

Bonet de San Pedro.
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Dia 20 

§ Carlo Agineri di Sanmarzano, inspector dels fascios a Espanya, 

visita la Prefectura Provincial del Moviment i la seu del Front de 

Joventuts a Palma, en companyia del cap dels fascio a les 

Balears, Sr. Mastorani. 

Dia 21 

§ L’Ajuntament de Palma sol·licita l’annexió de les barriades de Ca’s 

Miot, Pla de Na Tesa, Pont d’Inca, Son Nebot i Son Bonet, 

pertanyent al terme municipal de Marratxí. 

Dia 23 

§ Es constitueix oficialment la Germandat de Llauradors, entitat 

integrada dins la Delegació Provincial de Sindicats i que absorbeix 

el Sindicat Agrícola de Mallorca. 

Març 
Dia 5 

§ La premsa publica targetes postals enviades pels voluntaris 

mallorquins integrats a la Divisió Blava que es troben lluitant a 

Rússia i que saluden els seus familiars. 

Dia 9 

§ S’estrena al cinema Born i amb presència de les primeres 

autoritats la pel·lícula Raza, editada pel Consell de la Hispanitat i 

amb guió escrit sota pseudònim pel general Franco. 

Dia 21 

§ Donats els creixents problemes d’abastament d’aigua a Palma, 

l’Ajuntament destina un milió de pessetes per augmentarne el 

cabdal rebut des dels pous del Pont d’Inca. 

Dia 22 

§ S’inicia, com a la resta d’Espanya, la Setmana del Sacrifici, en 

què l’església commina la població al penediment per les faltes 

comeses i hi promou les accions caritatives.
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Dia 27 

§ Davant la constant manca de paper, la premsa redueix les seves 

edicions a la meitat d’espai. 

Abril 
Dia 1 

§ Amb motiu del Dia de la Cançó, organitzat pel Front de Joventuts 

per tal de celebrar la victòria de Franco a la Guerra, es reuneixen 

a la plaça de Cort més de sis mil alumnes de les escoles de Palma, 

que canten Somos Flechas, Isabel y Fernando i Prietas las filas. 

Dia 5 

§ Es celebren al Frontó Balear de Palma les finals dels campionats 

d’Espanya de pilota basca, en què destaquen els jugadors 

d’Euskadi. 

Dia 14 

§ Monsenyor Gabriel Palmer Verger, nascut a Palma el 1872, és 

nomenat protonotari apostòlic. Pocs mesos després se li 

concedeix el títol de fill il·lustre de la ciutat. 

Dia 17 

§ Els diaris de Palma declaren la guerra a l’estraperlo i dediquen 

moltes editorials al problema de la manca de matèries primeres i 

l’excés de beneficis per a una minoria que s’aprofita de la misèria 

generalitzada. 

Maig 
Dia 5 

§ Arriba a Palma el nou càpita general de les Balears, el general de 

divisió Juan Bautista Sánchez.
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Dia 9 

§ Manuel Veglison Jornet, fins aleshores subsecretari de la 

Delegació Nacional de Sindicats, és nomenat nou governador civil 

i cap provincial del Moviment. 

Dia 17 

§ Es celebra a l’Hipòdrom de Palma una gran diada hípica 

organitzada per la Reial Societat Hípica de Mallorca. S’hi disputa 

un Gran Premi Nacional dotat amb quatre mil pessetes en premis. 

Dia 20 

§ S’inaugura al Teatre Líric de Palma la nova temporada d’òpera, 

amb l’obra Aida, interpretada majoritàriament per cantants 

italians. 

Dia 24 

§ El Consolat d’Itàlia a Palma organitza al cinema Born una 

projecció de documentals que mostren una exhibició de les 

joventuts feixistes, l’exèrcit italià combatent al nord d’Àfrica o els 

èxits de la reforma agrària a Itàlia. 

Dia 28 

§ Es celebra a tot l’estat el Dia del Paper en què, davant la seva 

escassetat, diferents organismes falangistes organitzen la 

recollida de paper emprat per tal que sigui reciclat. 

Juny 
Dia 4 

§ Joan Guasch Roig, sergent d’infanteria de la Divisió Blava, 

condecorat amb la Creu de Ferro, arriba a Eivissa i és rebut amb 

tots els honors.
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Juliol 
Dia 4 

§ La Secció Femenina de les Balears guanya el primer premi del 

Concurs nacional de Cant de la Secció Femenina, en l’especialitat 

de cors mixts, celebrat a Madrid. 

Dia 5 

§ La Prefectura provincial de Milícies de la FETJONS inicia un nou 

reclutament de voluntaris per anar a combatre a Rússia. S’hi 

destaca que els voluntaris cobraran  «los haberes de un soldado 

alemán y en España». 

Dia 12 

§ El Cercle de Belles Arts de Palma convoca el I Saló de Tardor, que 

es divideix en cinc seccions: paisatge, figura, escultura, dibuix i 

gravat, i art decoratiu. 

Dia 23 

§ S’exposen a Palma les pintures murals que Pere Barceló ha 

realitzat per adornar l’església de San Francesc de Waco a Texas, 

al·lusives a l’arribada dels missioners i la glorificació de Sant 

Francesc. 

Dia 24 

§ Se celebren a Palma els IV Campionats Nacionals de Bàsquet de 

la Secció Femenina, en què l’equip de les Balears obté la primera 

plaça de la segona categoria. 

§ Arriba a Palma el Delegat Nacional Sindical, Fermín Sanz Orrio, 

que col·loca la primera pedra d’un grup de 152 habitatges 

protegits a la barriada de Can Pere Antoni de Palma. 

Dia 29 

§ Antonio Aymat Jordà és nomenat nou governador militar de les 

Balears.
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Dia 30 

§ Gabriel Alomar Esteve guanya, amb el plànol de reforma interior 

de Palma, el primer premi d’arquitectura de l’Exposició Nacional 

d’Art celebrada a Barcelona. 

Agost 
Dia 2 

§ Després de vint anys en el càrrec, Antoni Rosselló i Caçador cessa 

com a secretari de l’Ajuntament de Palma. Li és concedit el títol 

de secretari honorari. 

Dia 21 

§ Jordi Dezcallar Montis, tècnic del Ministeri d’Hisenda nascut a 

Palma el 1884, és nomenat batle de Palma. Aquest càrrec ja va 

ser ocupat entre 1926 i 1927 per Guillem Dezcallar Montis. 

Dia 23 

§ Quinito Caldentey, nascut a Palma el 1911, reapareix 

triomfalment a la plaça de Toros de Palma en la que serà la seva 

darrera temporada com a torero. 

Setembre 
Dia 4 

§ El delegat Nacional de Transports, Alfonso de Zayas y de 

Bobadilla, marquès de Zayas i antic cap provincial de la Falange a 

les Balears, visita Palma. 

Dia 15 

§ El bisbe de Mallorca, Josep Miralles i Sbert, és rebut en audiència 

privada a Roma pel papa Pius XII, qui simptomàticament destaca 

el bon estat de salut i clarividència del bisbe. 

Dia 16 

§ Com és habitual, la Fiscalia Provincial de Taxes publica a la 

premsa una relació nominal de les multes que ha imposat durant
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els darrers mesos, que majoritàriament penen l’estraperlo i que 

en aquesta ocasió sumen 90.500 ptes. 

Dia 21 

§ S’obre el termini de matriculació a les escoles nocturnes 

destinades als obrers que l’Acció Catòlica regenta a Palma. 

Dia 23 

§ El Consell de Ministres declara la muralla de Palma monument 

nacional històric artístic. 

Dia 26 

§ Mor a la presó de Palma en circumstàncies estranyes la presonera 

política comunista Matilde Landa. 

Dia 27 

§ Es celebra amb gran èxit una Romeria Lul·liana organitzada per 

la Joventut Seràfica de Palma, amb motiu del trasllat d’una nova 

imatge del beat Ramon Llull al Puig de Randa. 

Octubre 
Dia 1 

§ Es celebren els actes en honor del VI aniversari de l’exaltació de 

Franco com a cap de l’Estat. S’hi inclou una qüestació 

extraordinària pro orfes de caiguts, que organitza la delegació 

Provincial d’Excombatents. 

Dia 2 

§ Mor afusellat a Madrid Heriberto Quiñones, controvertit dirigent 

comunista d’origen rus que impulsà el comunisme balear durant 

els anys trenta. 

Dia 21 

§ Encara que continuen els greus problemes de subministrament, 

la Companyia de Gas i Electricitat S.A. augmenta les seves tarifes 

d’enllumenat en un 75% i de gas en un 32%. Vint dies més tard 

suspendrà aquesta polèmica mesura.
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Novembre 
Dia 1 

§ El batle de Maó, Joan Victory Manella, és nomenat per la 

Comisión Gestora Provincial de la Diputació Provincial procurador 

en Corts representant dels municipis de Balears. 

Dia 3 

§ Es decreta l’ordre d’evacuació total de la presó de Formentera, els 

reclusos de la qual seran traslladats a les presons de Barcelona i 

Lleida. 

Dia 6 

§ La Delegació Provincial d’Educació Popular inicia a Palma un cicle 

de conferències d’una setmana en què oradors com Antoni 

Sancho o Gaspar Sabater parlen sobre la Falange. 

Dia 17 

§ Claudi Marcel Siquier és nomenat nou president de la Diputació 

Provincial, en substitució de Josep Sampol Antich. 

Dia 29 

§ Es celebra un acte públic al cinema Born en què parlen el 

director seglar d’Acció Catòlica AC, Alberto Martín Artajo i el 

secretari general d’AC, Monseñor Zacarías de Vizcarra. 

§ L’equip de pol aquàtic del R.C.E. Regates de Palma es proclama, 

en un campionat disputat a Barcelona, campió d’Espanya de 

segona categoria. 

Desembre 
Dia 11 

§ Finalitza amb èxit la campanya anual d’excavacions 

arqueològiques a Mallorca, que s’ha centrat a la ciutat romana de 

Pollentia a Alcúdia i ha proporcionat dos centenars de monedes.
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Dia 13 

§ La Creuada de l’Amor Diví celebra amb un cicle de conferències i 

alguns actes religiosos el XXV aniversari de la seva constitució a 

Palma. 

Dia 20 

§ El governador civil nomena Francisco Ferrer Serra com a nou 

batle d’Eivissa. 

Dia 22 

§ Recau a Palma íntegrament el tercer premi de la Grossa de Nadal, 

de tres milions de pessetes. 

Dia 27 

§ S’inicia la Setmana Sant Juanista, en commemoració pel IV 

centenari del naixement de Sant Joan de la Creu. Hi destaca 

l’actuació de la Capella Clàssica de Mallorca. 

Dia 31 

§ L’Ajuntament de Palma concedeix la medalla d’or de la ciutat a 

títol pòstum als  «caídos»  general Manuel Goded Llopis, el 

falangista Joan Barbarà i els  «caballeros oficiales»  d’Alcalà, 

aquests coneguts popularment com a «jinetes de Alcalá». 

1943 
Gener 
Dia 8 

§ La premsa publica l’article  «La sinrazón de tus quejas», en què 

s’afirma que  «la situación de España es privilegiada... nuestras 

condiciones de vida superan a las de los pueblos beligerantes y, 

cuando menos, igualan a las de los neutrales». 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments i Transports fa públic el 

repartiment per persona durant el mes de 250 gra. de sabó, 200
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gr. de mongetes, 100 gr. d’embotit, 1 kg. de patates, 300 gr. 

d’arròs, etc. 

§ L’escriptor Luis Díez del Corral guanya el Premi Nacional de 

Literatura Francisco Franco amb el llibre Mallorca, en què 

s’analitza el paisatge mediterrani, impregnat segons l’autor d’una 

«historia secular intensa». 

Dia 9 

§ La Secció Femenina inaugura una exposició de cistelletes 

destinades a cent llars humils en les que s’espera un naixement. 

Hi ha sabatetes, bolquers, etc., a més de la inscripció «La Falange 

te acoge en tu cuna». 

Dia 12 

§ Es celebra a Palma el I Consell Provincial del Servei Espanyol de 

Magisteri, sota el lema  «El ideal católico, hispánico y 

nacionalsindicalista, alma de nuestra educación». 

Dia 14 

§ Es celebra al Saló Mallorca de Palma la primera conferència del 

cicle sobre el Segle d’Or, organitzat pel SEU. 

Dia 31 

§ La pianista Alicia de Larrocha ofereix un recital a la Sala Born de 

Palma. 

Febrer 
Dia 5 

§ S’estrena la pel·lícula Tosca de Sardou, al Teatre Líric de Palma. 

N’és la protagonista Imperio Argentina. 

Dia 7 

§ El pintor Alexis Macedonski, resident a Mallorca des de fa vuit 

anys, exposa a les Galeries Costa i al Cercle de Belles Arts de 

Palma.
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Dia 9 

§ El general Franco concedeix Juan Bautista Sánchez, capità 

General de les Balears, la Gran Creu del Mèrit Militar amb 

distintiu blanc. 

Dia 10 

§ El Foment Agrícola de Mallorca publica la seva memòria anual, en 

què es destaca el repartiment de 48’375 pessetes per acció. 

Dia 12 

§ L’Ajuntament de Palma aprova el seu Pla d’Ordenació General. 

Dia 18 

§ El Govern Civil clausura els cafès Argentino de Palma i Ca’n 

Alegria de Son Sunyer,  «por jugarse en los mismos a los 

prohibidos». 

Dia 19 

§ Arriba a Palma Celia Giménez, delegada territorial de la Falange 

Femenina a Alemanya, coneguda com a la «Madrina de la División 

Azul» i famosa per les seves arengues des de Ràdio Berlín. 

Dia 26 

§ Es constitueix al saló d’actes de la Delegació Sindical Provincial, a 

Palma, la Cooperativa de Consum i Producció de la Indústria del 

Calçat. 

Dia 27 

§ L’Ajuntament de Palma decideix municipalitzar amb caràcter de 

monopoli el Servei d’Aigües i Clavegueram. 

Març 
Dia 5 

§ La premsa es fa ressò de la mort a Rússia del sergent de la Divisió 

Blava Bartomeu Sureda Meléndez i de l’alferes Bartomeu 

Santandreu Cabrices.
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Dia 10 

§ La premsa destaca la detenció i posterior multa a algunes 

persones que, desafiant la prohibició governativa, celebraven a un 

pis de Palma les festes de Carnaval. 

Dia 18 

§ Mor a Palma als 66 anys el periodista i redactor de La Ultima Hora 

Josep Vives Verger, president de l’Associació de la Premsa de les 

Balears durant els anys 20. 

Dia 19 

§ S’atorguen a Palma els Premis a la Natalitat, destinats a 

«estimular y favorecer el incremento de la vitalidad de nuestra 

Patria», segons indica La Almudaina. 

Dia 24 

§ La premsa informa que es considerarà delicte militar qualsevol 

transgressió que repercuteixi en l’ordre públic, la qual es jutjarà 

en l’aplicació d’un judici sumaríssim. 

Dia 25 

§ Es celebra a Ràdio Mallorca un Certamen Bíblico Infantil, en què 

cada dijous es desenvolupa un relat bíblic, sobre el qual els nins 

poden presentarhi treballs posteriorment. 

Dia 28 

§ Tretze nins acollits al llar infantil de Muro, regentat per la 

Delegació d’Auxili Social, reben la primera comunió en presència 

de les primeres autoritats, que en destaquen la transcendència. 

Abril 
Dia 1 

§ El Cercle de Belles Arts convoca un concurs de composició de 

cançons y danses populars de la Regió Balear, per tal 

d’augmentar «el acervo folklórico regional».
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Dia 11 

§ Arriba a Palma Barbara Ward, professora de bellesa i creadora 

d’una línia pròpia de productes cosmètics. Anuncia que rebrà les 

dones interessades en problemes de cutis. 

§ L’equip representant de Mallorca es proclama campió absolut en 

els Campionats Nacionals de Gimnàstica de la Secció Femenina 

celebrats a Madrid. 

Dia 15 

§ S’inaugura a la Fira del Ram de Palma el Gran Circ Balears, en el 

què durant una setmana actuarà la Gran Compañía de Artistas 

Internacionales. 

Dia 28 

§ La Inspecció Provincial de Primer Ensenyament informa als 

mestres que la devoció a la Verge Maria pròpia del mes de maig 

ha de tenir un caràcter de rogativa per la pau, d’acord amb les 

directrius papals. 

Maig 
Dia 1 

§ El diari La Ultima Hora compleix 50 anys d’existència i reafirma el 

seu  «acendrado españolismo», l’afany de servei a la Pàtria i la 

«ferviente adhesión» a Franco. 

Dia 14 

§ La vídua del comandant d’infanteria Josep Payeras Alzina, mort al 

front rus, rep de mans del capità general de les Balears la creu de 

ferro alemanya de segona classe. A més, com en el cas d’altres 

caiguts, un carrer de Palma durà el seu nom. 

Dia 24 

§ S’inaugura a Palma el I Congrés Sindical Agropecuari, de cinc 

dies de durada i organitzat per la Delegació de Sindicats en 

col·laboració amb la Cambra Oficial Agrícola.
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Dia 29 

§ Arriba a Palma Pilar Primo de Rivera, delegada nacional de la 

secció Femenina, acompanyada per la mallorquina Maria Antònia 

Villalonga, regidora central. 

§ S’inaugura a Palma la I Fira de Mostres de Balears, que durant 

una quinzena serà, segons la premsa,  un  «magnífico exponente 

de la capacidad y esfuerzo industrial de las islas». 

Juny 
Dia 3 

§ Es celebra a Palma, amb motiu de la Fira de Mostres, una Diada 

Folklòrica. També s’hi celebren activitats esportives, musicals, 

etc. 

Dia 6 

§ Miquel Llompart guanya el campionat d’Espanya de mig fons de 

ciclisme, disputat al velòdrom del Tirador de Palma. 

Dia 13 

§ El cinema Actualidades projecta La División Azul, documental que 

descriu «las gestas heróicas de los españoles en Rusia». 

Dia 14 

§ Es col·loca la primera pedra del nou edifici de la Delegació 

Provincial d’Hisenda, obra d’Ambrosio Arroyo i Francesc Casas, 

que es construirà al carrer de Cecili Metel de Palma. 

Dia 19 

§ La premsa es fa ressò del llibre del periodista Gaspar Sabater En 

torno a la afirmación española, que qualifiquen com «un vapuleo a 

cuantos decadentes decretaron... el ocaso de la patria española».
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Juliol 
Dia 3 

§ Després d’una etapa molt irregular, el RCE Mallorca estrena nova 

directiva, el president de la qual és Lluís Sitjar Castellà, regidor 

de l’Ajuntament de Palma des de 1940. 

Dia 4 

§ Manuel Rodríguez, Manolete, toreja juntament amb Pepe Luis 

Vázquez i Andaluz a la plaça de Toros de Palma. Tots tres tenen 

una actuació discreta. 

Dia 9 

§ Arriba a Palma procedent d’Amèrica i després de realitzarhi una 

brillant temporada el torero mallorquí Jaume Pericàs Ripoll, el 

qual es retirarà dels toros el 1949. 

Dia 13 

§ Es constitueix a Barcelona la Casa de les Balears, fundada per 

Robert Ciurana amb l’objectiu de difondre les tradicions i la 

cultura de les Illes Balears, així com de ser una societat de socors 

mutus. 

Dia 20 

§ La Comissaria de Recursos de les Balears recorda als productors 

de cereals i llegums l’obligació de presentar una declaració jurada 

de la collita obtinguda a l’ajuntament corresponent, per tal 

d’establirne posteriorment les quotes corresponents. 

Dia 25 

§ Es celebra al Club Espanya de Palma un concurs de vestits 

«regionals». S’hi destaca que  «las terrazas, adornadas con gusto y 

ocupadas por distinguida concurrencia, presentaban un aspecto 

magnífico». 

§ Setcents cinquanta productors prenen part en l’excursió 

marítima organitzada per l’Obra Sindical d’Educació i Descans 

Palma–Magalluf , a bord d’un petroler cedit per la Base Naval.
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Agost 
Dia 13 

§ La Comissaria de Recursos de les Balears, ateses les  «gravísimas 

circunstancias por la que transitoriamente atraviesa esta provincial 

en orden a su abastecimiento», extrema les normes de recollida de 

les quotes de cereals. 

Dia 14 

§ Es celebra a la plaça de Toros de Palma un  «Monumental 

Concierto de Música Moderna», en què destaca l’actuació de Bonet 

de San Pedro i Los Siete de Palma. 

§ L’equip del Balears guanya el Campionat Nacional de la Secció 

Femenina del Front de Joventuts de Natació, celebrat a les 

instal·lacions del C.N. Palma. 

Dia 20 

§ El Front de Joventuts recorda als productors de 14 a 21 anys que 

tenen dret a gaudir de vint dies de vacances retribuïdes per a 

assistir als campaments. El pròxim comença dia 26. 

Setembre 
Dia 4 

§ Sota el patrocini de la Vicesecretaria d’Educació Popular de 

Falange, i amb motiu del mil·lenari de Castella, s’estrena a la 

plaça de Toros de Palma l’òpera Marina, del mestre Arrieta. 

Dia 5 

§ Té lloc al Canòdrom Balear de Palma la prova final del V 

Campionat  Nacional de llebrer, en què la cussa Bizcacha, 

campiona balear, queda en segona posició. 

Dia 17 

§ La direcció de les Coves del Drac publica un anunci en què fa 

constar el seu disgust per les interrupcions en el 

subministrament elèctric contractat, a les quals és aliena.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

35 

Dia 28 

§ El CF Constància d’Inca, juga contra l’Alcoyano el seu primer 

partit a la Segona Divisió estatal de futbol, perdent per dos gols a 

un. 

Dia 29 

§ El Front de Joventuts informa de la creació del Servei d’Ajuda 

Juvenil, que proporcionarà beques, matrícules gratuïtes, etc., 

exclusivament als afiliats a les Falanges Juveniles de Franco. 

Dia 30 

§ La premsa comenta els xafardejos que circulen amb motiu de la 

rendició d’Itàlia als aliats, com ara la dissolució de Falange, 

l’arribada de la monarquia a l’Estat espanyol o el 

desembarcament a Barcelona de noranta mil frares italians. 

Octubre 
Dia 15 

§ La Secció Femenina celebra el dia de la seva patrona, Santa 

Teresa de Jesús, amb actes com una missa o el pas solemne de 

les Flechas Azules de 18 anys a la Secció Femenina. 

Dia 18 

§ Al Saló Trocadero de Palma té lloc una desfilada de models de la 

casa Modas Torino, amenitzada per l’orquestra Luis Rovira i que 

registra un gran nombre d’adquisicions. 

Dia 19 

§ El Grup Mixt de Cant de la Secció Femenina de les Balears obté el 

segon premi en el concurs estatal celebrat a Madrid. 

Dia 22 

§ Mor a Palma als 51 anys Guillem Forteza Piña, arquitecte 

municipal, diocesà i escolar, delegat de Belles Arts i membre de la 

Reial Acadèmia de San Fernando.
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§ El baríton Marcos Redondo actua amb la seva companyia al 

Teatre Líric de Palma, on interpreta la sarsuela La calesera, 

escrita per ell mateix. 

Dia 31 

§ Expira el termini de què disposaven els militants del Movimiento 

per a presentar les seves declaracions obligatòries prèvies a la 

depuració que s’hi durà a terme. 

Novembre 
Dia 3 

§ La Junta Provincial de Llibertat Vigilada de les Balears recorda 

als alliberats condicionals l’obligació de presentarse’n 

mensualment davant les juntes locals. 

Dia 4 

§ El jove pintor català Josep Coll Bardolet exposa a les Galeries 

Costa i les seves obres reben l’elogi de la crítica. 

§ Les persistents pluges provoquen el desbordament de torrents i el 

tall de carreteres a Palma i rodalies i a tota la zona est de 

Mallorca. 

Dia 18 

§ La Inspecció Provincial de Primer Ensenyament recorda als 

mestres nacionals l’obligatorietat d’impartir una lliçó relativa a la 

personalitat i paper històric de José Antonio Primo de Rivera, així 

com de sumarse als actes religiosos que organitzi el Front de 

Joventuts. 

Dia 19 

§ Es constitueix el Consell Provincial d’Ordenació Econòmica per a 

assessorar la Delegació de Sindicats. Hi pertanyen representants 

de tots els organismes civils.
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Dia 25 

§ El governador civil nomena Fernando Blanes Boysen i Rafael 

Feliu Blanes respectivament president i vicepresident de la 

Diputació Provincial. 

Desembre 
Dia 5 

§ S’inauguren al carrer de Sant Miguel de Palma els Almacenes 

Imperiales, segons la premsa  «instalados a la altura de sus 

similares de la Península» i amb gran varietat de seccions. 

Dia 6 

§ El papa Pius XII declara basílica l’església de Sant Francesc de 

Palma, donada la seva importància i el fet que s’hi guardi el cos 

del beat Ramon Llull. 

Dia 18 

§ S’inaugura al Cercle de Belles Arts  la primera exposició 

col·lectiva de pintors eivissencs a Palma, organitzada per l’entitat 

artísticocultural Ebusus. 

Dia 27 

§ S’estrena al Teatre Principal de Palma Cristóbal Colón, obra del 

poeta mallorquí Sebastià Cladera, autor també d’obres com Un 

capitán español. 

1944 
Gener 
Dia 10 

§ El Curs Universitari Lul·lista, que és considerat com a un primer 

pas per a la restauració de la Universitat Lul·liana, és clausurat a 

Palma pel seu rector, Josep Sureda Blanes.
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Dia 16 

§ El Consell Diocesà dels Joves d’Acció Catòlica celebra a Palma 

una jornada de joventut que s’integra dins la campanya  «Pro 

santificación de las fiesta». 

Dia 19 

§ Es celebra, amb un alt índex d’assistència de públic, un gran 

festival de pilota basca patrocinat per l’Associació de Premsa de 

les Balears al Frontó Balear de Palma. 

Dia 20 

§ Avui, dia de Sant Sebastià, es celebra a Palma una carrera ciclista 

organitzada per l’Obra Educació i Descans. Comença i finalitza 

davant la Delegació Provincial de Sindicats. 

§ Galletas Artiach SA felicita el nou any i anuncia que  «Esperamos 

la hora de la Paz... en su día llenarán los estantes de las tiendas 

nuestras galletas». 

Dia 26 

§ Guillem Colom Casasnovas exposa una col·lecció d’aquarel·les i 

paisatges a les Galeries Costa. 

§ El Foment del Turisme de Mallorca envia set mil opuscles de 

propaganda de Mallorca a consolats, diaris, institucions, etc. 

ubicats a la península. 

Dia 29 

§ Mor als 58 anys a Palma Joan Bauzá Grañabens, periodista i 

crític d’espectacles de La Almudaina, a més d’oficial primer del 

negociat de cerimonial de la Diputació. 

Dia 30 

§ S’inaugura a Palma la Casa de la Familia, destinada a dones i 

joves amb problemes econòmics i promoguda pel Patronat de 

Protecció a la Dona i el de Rendició de Penes. 

§ L’España de Llucmajor es proclama campió provincial de futbol, 

després de derrotar el campió de Menorca, l’Alaior.
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Febrer 
Dia 5 

§ La Junta Provincial de Carburants Líquids recorda que aquest 

mes només podran circular els automòbils que realitzin serveis 

públics, com taxis o ambulàncies. 

Dia 10 

§ El General Franco és nomenat per aclamació President Honorari 

de la Diputació de Balears. 

Dia 11 

§ El secretari general del Moviment concedeix la Medalla de la Vella 

Guàrdia a més d’un centenar de familiars de caiguts, i a alguns 

falangistes de les Balears. 

Dia 13 

§ Es celebra la I Assemblea de la Unió Diocesana d’Homes d’Acció 

Catòlica de Mallorca, amb més de trescents representants de 24 

centres definitius i 13 de provisionals. Tres anys abans no n’hi 

havia cap. 

Dia 21 

§ El vaixell de mercaderies MatildeBeatriz naufraga a les costes de 

Pollença, degut a un fort temporal. Els seus tripulants arriben 

sans i estalvis a la platja. 

Dia 23 

§ Com cada any, la Capella Clàssica dirigida per Joan Maria 

Thomàs, actua al Saló Mallorca el dimecres de cendra. La primera 

part del concert es dedica a Josep Massot Planes. 

Dia 28 

§ Els cinemes de Palma projecten majoritàriament pel·lícules dels 

Estats Units, com ara El orgullo de los yanquis, La loba, Lydia o 

La nueva melodía de Broadway. 

§ Mor als 74 anys el periodista Antoni Piña Forteza, secretari 

personal del batle i redactor de La Almudaina.
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Març 
Dia 4 

§ Es crea la Delegació Provincial del Servei Nacional de Blat, i és 

nomenat delegat Manuel Pérez de Baldeón. 

Dia 7 

§ El Govern Civil multa dos veïnats de Muro amb 2.500 i 1.000 

pessetes de multa i quinze dies d’arrest per desobeir les ordres 

relatives a la entrega de la quota forçosa de blat. 

Dia 8 

§ La Companyia Nacional d’Òpera Italiana interpreta amb gran èxit 

de públic i crítica Il Trovatore, La Traviata, Aida i altres obres al 

Teatre Principal de Maó. 

§ Ràdio Mallorca emet el programa setmanal de contingut 

essencialment lúdic que l’Obra Sindical de Educació i Descans 

dedica als productors. 

§ El batle de Ciutadella i els representants de l’Institut Nacional de 

l’Habitatge entreguen 92 habitatges protegits, obra de l’arquitecte 

Gabriel Roca Garcías. 

Dia 17 

§ Raúl Abril, considerat l’ídol de la melodia moderna, i la seva 

orquestra actuen a la Sala Astoria. 

Dia 18 

§ Pere Comas Rotger és elegit president de la Federació Balear de 

Futbol. 

Dia 20 

§ L’equip representant de les Balears guanya el Campionat 

Nacional del Front de Joventuts de Gimnàstica Educativa, 

celebrat a Burgos. 

§ S’inaugura la Delegació Provincial de l’Instituto Nacional de 

Previsió, situada al Gran Hotel de Palma, aleshores tancat. Hi 

assisteixen alguns responsables d’àmbit estatal.
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Dia 26 

§ La premsa destaca la gran qualitat de l’obra que Pere Caffaro, 

aleshores plenament reconegut per la crítica, exposa al Cercle de 

Belles Arts de Palma. 

Dia 31 

§ Felanitx commemora, amb la presència de les primeres autoritats 

i mitjançant diferents actes cívicoreligiosos, el centenari de 

l’enderrocament de la «timba». 

Abril 
Dia 1 

§ La societat artísticocultural Ebusus edita el primer número de la 

revista Ibiza, dedicada al folklore, la història local i la literatura i 

que compta amb col·laboradors com Isidor Macabich. 

Dia 11 

§ Arriben a Palma en visita oficial els caps estatals del Front de 

Joventuts, José Antonio Elola, i del Sindicat Espanyol 

Universitari SEU, Carlos Mª Rodríguez de Valcárcel. 

§ El RCE Mallorca és rebut triomfalment com a conseqüència del 

seu ascens a la II Divisió de futbol, en derrotar l’Elx per 01 i 

proclamarse campió de la III Divisió. 

Dia 16 

§ Miquel Salom March es proclama al velòdrom d’El Tirador campió 

d’Espanya de ciclisme darrera moto comercial, mentre que el 

també mallorquí Joan Bover Pons hi queda segon. 

Dia 19 

§ Es celebra la Festa de la Unificació, dia festiu en què es 

commemora la unificació el 1937, dels partits del bàndol 

franquista en un partit únic: La Falange Espanyola i 

Tradicionalista de les JONS.
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Dia 20 

§ El Sindicat Espanyol Universitari SEU de les Balears obri el 

termini d’inscripció obligatòria de tots els estudiants illencs, 

d’acord amb el Decret aprovat el 29 de març. 

Dia 29 

§ La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les Balears fa públics els 

resultats de 1943, amb un benefici líquid de 755.178,40 pts., dels 

què s’han de descomptar vuitanta mil pessetes per impostos. 

Maig 
Dia 4 

§ El Foment del Turisme subvenciona amb 5.000 pessetes el 

rodatge de dos documentals del NODO Noticiari Documental a 

Mallorca, centrats en la pagesia i la història de l’illa. 

Dia 5 

§ La memòria de 1943 del Crèdit Balear destaca la baixa cotització 

de l’ametlla, a més del descens en la producció de calçat, mobles i 

teixits, en part provocats per l’irregular subministrament elèctric. 

Dia 10 

§ La Almudaina destaca el digne exemple donat pels obrers de Casa 

Buades i de la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca que han 

realitzat exercicis espirituals en el seu lloc de feina. 

Dia 15 

§ La Cambra Oficial Agrícola de Mallorca i la Germandat Provincial 

de Llauradors i Ramaders celebren la festa de Sant Isidre amb 

una missa amb ofrena de productes, visita de les autoritats a una 

granja experimental i balls de l’Agrupació Folklòrica de Falange. 

Dia 19 

§ El nin mallorquí Arturito Pomar queda en sisena posició en el 

Campionat Nacional d’Escacs.
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Dia 29 

§ L’equip de les Balears finalitza en primer lloc el IV Campionat 

Nacional de Gimnàstica de la Secció Femenina celebrat a Madrid. 

Dia 31 

§ Finalitza el termini donat per la Delegació Provincial de l’Institut 

Nacional de Previsió a totes les empreses per a què donin d’alta 

els seus treballadors a l’Assegurança Obligatòria de Malaltia. 

Juny 
Dia 1 

§ La Junta Provincial de Carburants Líquids aixeca la prohibició de 

circulació de la majoria d’automòbils particulars. 

Dia 3 

§ Torna de Madrid el governador civil, el qual destaca que ha 

aconseguit un augment d’un 20% (300 tones mensuals més) de 

l’assignació d’hulla asturiana a Balears. 

Dia 22 

§ L’adulteració constant de la llet provoca la inclusió a la premsa 

d’anuncis com  «Cuando pide al camarero leche fría, exija en 

defensa de su salud que sea homogeneizada y esterilizada 

CREM». Un mes després el batle de Palma emetrà una circular 

per a controlar l’abastament de llet. 

Dia 29 

§ Es beneeixen les noves instal·lacions de la Llonja del Peix a 

Palma, obra de l’enginyer director del Port de Palma, Gabriel Roca 

Garcia, que rep la medalla al treball. 

Dia 30 

§ Arriba a Palma el nunci del papa a Madrid, monsenyor Cicognani, 

per a assistir a les festes per la proclamació de l’església de Sant 

Francesc com a basílica. Posteriorment visitarà Eivissa.
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Juliol 
Dia 10 

§ Es crea la  «Limosna del Papa para las víctimas de la guerra», que 

canalitza aportacions econòmiques per als damnificats de la II 

Guerra Mundial. 

Dia 11 

§ Viatges Iberia SA anuncia la volta a Mallorca amb autocar durant 

quatre dies per 300 ptes., que inclou allotjament, transport i 

manutenció. 

Agost 
Dia 4 

§ El Patronat Nacional Antituberculós instal·la en el llatzeret del 

Port de Maó una colònia sanitària infantil, amb 87 nins 

procedents de València, Barcelona i Menorca. 

Dia 18 

§ S’inaugura a Palma la Clínica Rotger. 

Dia 19 

§ El Consell Diocesà dels Joves d’Acció Catòlica inaugura a Cala 

Figuera el V Curset de Formació de Caps de Peregrins, precursor 

dels futurs cursets de cristiandat. 

Setembre 
Dia 9 

§ S’inaugura al Cercle de Belles Arts l’exposició pòstuma en 

memòria de la jove pintora Catalina Bosch Alós, morta en 

accident un mes abans. 

§ S’inauguren a Palma els magatzems El Duro, sucursal d’una 

cadena existent a Barcelona. Com a gran novetat, a l’interior hi 

ha una màquina «Photomaton».
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Dia 14 

§ El governador civil visita l’estació prevemptorial de Son Serra a 

Palma, depenent del Front de Joventuts on hi assisteixen nins o 

nines amb debilitat o problemes de salut. 

Dia 20 

§ El periodista i crític d’art Gaspar Sabater publica Azorín o la 

plasticidad, en què fa un repàs general de l’obra de l’escriptor. 

Dia 27 

§ Els cinemes Avenida i Protectora estrenen El Libro de la Selva, de 

Walt Disney. La premsa destaca que  «a pesar del fabuloso coste 

del film regirán los precios acostumbrados». 

Octubre 
Dia 3 

§ Diego Casas Bricio és nomenat Cap Provincial del Moviment. 

§ El mallorquí Joaquín Coll Fuster, general de divisió, és nomenat 

governador militar de Barcelona. 

Dia 12 

§ El bisbe de Menorca, Miquel Pascual Marroig, beneeix una gran 

estàtua del Sagrat Cor de Jesús al cim del Mont Toro, després de 

la seva ampliació i restauració dels danys soferts durant la 

Guerra Civil. 

Dia 22 

§ Es celebren eleccions sindicals, obligatòries i precedides per una 

intensa campanya propagandística per part del règim, que 

destacarà després el fervor i entusiasme dels productors. 

Novembre 
Dia 3 

§ El general Franco dóna dotze calzes a la diòcesi de Menorca amb 

la inscripció: «A Cristo Rey El Caudillo de España año 1944».
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Dia 16 

§ El Govern Civil publica una Relación de industriales que han sido 

multados por conectar sus instalaciones en horas prohibidas, 

donats els problemes en el subministrament elèctric. 

§ L’ordre tercera de Sant Francesc inaugura a Inca el cinema Gran 

Vía, segons informa la premsa  «para esparcimiento y educación 

religiosa, cultural y artística de la juventud». 

Dia 18 

§ S’inauguren les obres del dragat del gran canal de l’Albufera 

d’Alcúdia, ja que degut a la sedimentació s’han inundat cultius 

dels voltants. 

Desembre 
Dia 4 

§ El Banc Vitalici d’Espanya, Companyia Anònima d’Assegurances 

inaugura la seva nova seu, de cinc plantes, al carrer del 

Conquistador de Palma. 

Dia 8 

§ El batle de Palma entrega un bastó de caporalia, adquirit per 

subscripció entre els organismes oficials de les Balears, al capità 

general de les Balears, com a símbol de la unitat entre el poble i 

l’exèrcit. 

Dia 15 

§ S’inaugura la nova estació marítima de Palma, construïda sobre 

el dic del passeig de la Riba. 

Dia 21 

§ S’inicia al Teatre Principal de Palma el Festival Chopin, organitzat 

per l’Associació de la Premsa de les Balears. Hi actuen el pianista 

Jaume Mas Porcel i la Capella Clàssica de Mallorca.
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Dia 26 

§ En El Terreno de Palma, es procedeix a l’avarada del vaixell 

Miramar, el primer construït a Mallorca, a les drassanes de 

Palma, capaç de desplaçar quatrecentes cinquanta tones. 

1945 

Gener 
Dia 5 

§ El comissari en cap de la Policia de Palma informa que els 

salconduits per a desplaçaments s’entregaran el dia següent de la 

seva sol·licitud. Per altra banda, aquest mes la policia deté una 

desena de militants comunistes clandestins a Palma. 

Dia 6 

§ Els establiments Radio Borne, situats al passeig del Generalísimo 

Franco de Palma, informen que ja han rebut el darrer model de la 

ràdio AEG, el preu de la qual és de 2.178,75 ptes. 

Dia 10 

§ La societat columbòfila San Lorenzo ha celebrat el seu tradicional 

concurs de Nadal i informa de l’entrega de premis al seu local 

social. 

Dia 13 

§ El pintor Joan Pizá exposa les seves obres al Cercle de Belles Arts 

després d’un parèntesi en la seva producció de més de vint anys. 

Dia 28 

§ La darrera promoció de mestres nacionals aprovats a les 

oposicions realitza el curs de vint dies d’Instructor Elemental del 

Front de Joventuts i visita Lluc, on ofereix el seu títol a  «La 

Moreneta».
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Dia 31 

§ La Companyia Iberia de línies aèries anuncia l’establiment d’una 

línia diària Palma–Barcelona , a més del restabliment de la línia 

Palma–Madrid amb escala a Eivissa i València. 

Febrer 
Dia 1 

§ Es clausura l’Escola de Comandaments Menors José Antonio de 

Son Armadans a Palma i el Curset de Llar per a Mestres 

Opositores de 20 dies, imprescindible per a què aquestes noves 

mestres puguin accedir a la seva plaça. 

Dia 18 

§ Es tanca el termini d’inscripció per a l’excursió a las Fires de 

Sevilla, que organitza l’ Obra Sindical Educació i Descans. 

Dia 19 

§ El SEU inaugura el seu cicle anual de conferències, enguany 

titulat Directrices de la España nueva; amb xerrades titulades 

Religiosidad, Unidad o Servicio y sacrificio. 

Dia 20 

§ El Govern Civil ordena que totes les societats que es dediquin a 

activitats folklòriques s’enquadrin al Departament de Cultura i 

Art de l’Obra d’Educació i Descans. 

Març 
Dia 2 

§ A totes les localitats es celebra una missa en record dels tres 

falangistes assassinats a la península dies abans. El Baleares 

destaca que «toda España se asocia al duelo de la Falange». 

Dia 10 

§ Arriba a Palma en visita oficial, i tres dies més tard a Maó, el 

ministre de Marina, Salvador Moreno Fernández.
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Dia 15 

§ Es presenta al Teatre Principal de Palma l’Agrupació Artística 

Educació i Descans de Manacor, que interpreta les sarsueles El 

cantar del arriero i Ay Juaquín, que has vengut de prim!. 

Dia 16 

§ La Germandat de Llauradors, integrada dins la Confederació 

Nacional de Sindicats, anuncia que les dades relatives a l’aviram 

proporcionades per alguns associats són falses, anuncia rigoroses 

sancions i n’exigeix una nova declaració. 

Dia 23 

§ L’Orfeó Pamplonès i l’Orquestra Filharmònica de Barcelona 

celebren a la Sala Born de Palma el darrer dels tres concerts que 

hi han ofert. 

Dia 29 

§ Galetes Artiach anuncia que ha reiniciat la producció de galetes 

sota el títol Aproximación, fins que pugui oferir una  «selección 

adecuada de materias primeras». 

Abril 
Dia 6 

§ Arriba a Palma el cònsol general dels Estats Units a Barcelona, 

amb l’objectiu de descansarhi uns dies. 

Dia 8 

§ La sequera provoca la pèrdua de bona part de les collites a les 

illes. 

Dia 10 

§ El pintor i escultor Miguel Arcas exposa la seva obra, considerada 

posromántica i acadèmica al Cercle de Belles Arts. 

Dia 14 

§ El diari Baleares destaca la creixent afluència de matrimonis en 

lluna de mel a Mallorca,  «anticipo de... excursiones y vacaciones...
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y... de este turismo internacional que, con la paz, se encauzará con 

intensidad y esplendor hacia aquí». 

Dia 30 

§ El Ministeri d’Afers Exteriors emet una nota en què nega que a les 

Balears s’hagi construït un aeròdrom a les Balears per a què hi 

siguin un refugi de criminals de guerra nazis. 

Maig 
Dia 9 

§ A l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó s’exposen obres de 

Tito Cittadini, Dionís Bennàssar, Pascual Roch i Roberto 

Ramauge, artistes destacats de l’Escola Pollencina. 

Dia 12 

§ A la sala d’actes de la Diputació Provincial s’inaugura el I Congrés 

d’Avicultors Espanyols, de tres dies de durada. 

Dia 18 

§ Arrel del recent acabament de la II Guerra Mundial, l’Ajuntament 

de Palma envia un telegrama a Franco en què li fa palesa la seva 

gratitud per haverne salvaguardat Espanya. 

§ La Capella Clàssica de Mallorca inicia una gira per Espanya i 

Portugal. La premsa catalana la considera  «la primera agrupación 

coral española». 

Juny 
Dia 3 

§ Es celebra a Inca el III Dia de l’Aspirant d’Acció Catòlica, amb 

assistència de més de mil duescentes aspirants de 34 centres de 

Mallorca. S’hi celebra una missa, un festival al cinema Gran Vía i 

una funció eucarística final.
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Dia 14 

§ José Manuel Pardo Suárez, abans governador civil de Lleida, és 

nomenat governador civil i cap provincial del Moviment de les 

Balears. 

Dia 16 

§ S’inaugura a la Llotja de Palma el Saló de Primavera, organitzat 

per l’Associació de Pintors i Escultors de Madrid. S’hi exposen 

cent vuitanta obres d’autors com Pere Caffaro, Pere Barceló i 

Joan Pizá. 

Dia 21 

§ La forta sequera provoca fortes restriccions d’aigua a Palma, que 

s’han d’afegir a les de gas i electricitat, combustibles i altres 

articles de primera necessitat. 

Juliol 
Dia 4 

§ El Ministeri d’Obres Públiques concedeix a la Diputació Provincial 

500.000 ptes. per a obres contra l’atur, que hauran d’executarse 

als camins veïnals de les Balears. 

Dia 7 

§ Guillem Timoner es proclama campió d’Espanya de ciclisme 

darrera moto comercial al velòdrom de Tortosa. 

Dia 29 

§ Es celebren les eleccions sindicals de segon grau, amb l’objectiu 

de triar d’entre els productors seleccionats l’octubre de 1944 els 

representants dels sindicats, gremis i germandats locals al 

Sindicat Provincial. 

Dia 31 

§ Arriba a Eivissa Nicolás Franco, germà del general Franco i 

ambaixador d’Espanya a Portugal.
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Agost 
Dia 11 

§ Es clausura a s’Arenal de Llucmajor l’alberg del Servei Espanyol 

de Magisteri, on durant vint dies conviuen mestres de tota 

Espanya en un règim similar als dels campaments juvenils. 

Dia 12 

§ Es publiquen Las cuevas de Mallorca, La isla maravillosa i 

Mallorca. Breviario de viaje, llibres que descriuen els indrets més 

interessants de Mallorca i potencien la seva explotació turística. 

Dia 25 

§ Pren possessió del seu càrrec el nou capità general i cap dels 

exèrcits a les Balears, el general de divisió Salvador Mújica 

Bohigas. 

Dia 30 

§ El Club Mediterráneo de Palma anuncia l’actuació cada horabaixa 

i nit de les orquestres Los Midas i Trocantes. Altres clubs són 

Virginia i Titos. 

Setembre 
Dia 8 

§ Amb la disputa del Trofeu Excel·lentíssim Governador Civil de 

futbol s’inaugura a Palma el camp d’esports San Fernando, 

construït a instàncies de la Diputació Provincial. Vint dies més 

tard s’inaugura a Palma l’estadi de Es Fortí, propietat del R.C.E. 

Mallorca. 

Dia 19 

§ La Delegació Provincial de Treball recorda que el personal obrer 

femení ha de percebre un salari equivalent al 80% del fixat per al 

masculí en feines iguals o anàlogues.
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Octubre 
Dia 3 

§ El tenor Guglielmo Kiolner inicia un cicle de cinc funcions d’òpera 

al Teatre Líric de Palma, amb obres com Aida, Werther o Rigoletto. 

Dia 17 

§ Arriba a Palma el ministre de Governació, Blas Pérez González, 

per a inaugurar la Casa de Correus i Telègrafs a Palma i el 

sanatori antituberculós de Caubet, prop de Bunyola. 

Dia 23 

§ La Direcció General d’Estadística informa que el cost de la vida a 

Palma ha passat de 100 el 1936 a 291,1 el 1945, percentatge 

molt similar a la resta de províncies. 

Novembre 
Dia 4 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments i Transports publica els 

preus màxims per a la carn de vedella, be o porc, que 

majoritàriament es situa entorn a les 20 ptes./kg. 

Dia 7 

§ Arriba a Palma el nou capità general de les Balears, el general 

Carlos Asensio Cabanillas, fins aleshores ministre de l’Exèrcit. 

Dia 11 

§ El Baleares publica que 5.127 parelles passaren la lluna de mel a 

Mallorca entre el gener i l’octubre de 1945; i que 104.322 turistes 

visitaren l’illa. 

Dia 18 

§ Es clausura a Palma la VII Assemblea Diocesana de la Joventut 

d’Acció Catòlica amb presència del seu president estatal, José 

María Mohedano, i de les primeres autoritats civils i militars de 

les Balears.
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Dia 24 

§ Guillem Timoner es proclama campió d’Espanya de ciclisme de 

mig fons darrera moto stayer al velòdrom d’El Tirador. 

Desembre 
Dia 2 

§ El governador civil nomena el coronel d’infanteria retirat Joan 

Coll Fuster batle de Palma. 

Dia 20 

§ S’estrenen als cinemes de Palma Una nación en marcha i Sé fiel a 

ti mismo, dues produccions dels Estats Units que exalten els 

aspectes més èpics de la història nordamericana. 

§ Dos falangistes excombatents i mutilats de la Divisió Blava 

acaben a Mallorca la seva volta a Espanya a peu, arrel d’una 

promesa que feren quan combatien a Rússia. 

1946 

Gener 
Dia 6 

§ Se celebra a Palma una processó de rogatives per la pluja, a 

iniciativa del batle i amb la participació de quinze mil persones 

segons la premsa. 

Dia 10 

§ El pintor belga Medardo Verburgh exposa la seva obra al Cercle 

de Belles Arts de Palma. 

Dia 12 

§ La Diputació Provincial i l’Ajuntament de Palma reiteren a Franco 

la seva indestructible adhesió amb motiu de la  «vituperable
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campaña difamadora» que pateix l’Estat espanyol per part de les 

principals potències occidentals i la Unió Soviètica. 

Dia 15 

§ El mallorquí Martí III es proclama campió d’Espanya de boxa en 

categoria de lleugers a una vetllada celebrada al Teatre Balear de 

Palma. 

Dia 17 

§ S’inaugura el Teatre Principal d’Inca. 

Dia 21 

§ Es beneeix i inaugura a Palma l’església de Sant Sebastià, 

dissenyada per l’arquitecte Gabriel Alomar Esteve. 

Dia 24 

§ S’inaugura al centre de Palma el Palau March, edifici projectat pel 

madrileny Luis Gutiérrez Soto amb la col·laboració de Gabriel 

Alomar Esteve. 

Dia 26 

§ Es commemora a Llucmajor el primer centenari del naixement de 

Jacint Verdaguer, en un acte organitzat per les joventuts d’Acció 

Catòlica i en què l’escriptora Maria Antònia Salvà lloa la seva 

figura. 

Febrer 
Dia 4 

§ S’inaugura a les Avingudes de Palma l’edifici del Patronat Obrer 

de Sant Josep. 

Dia 8 

§ El Consell de Ministres declara els talaiots i les coves artificials de 

Mallorca monuments històricoartístics. 

Dia 11 

§ Es celebra a sa Pobla el Concurs de Bandes Civils de Mallorca, i 

la filharmònica de Porreres n’obté el primer premi.
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Dia 12 

§ Es celebren les eleccions sindicals de tercer grau, en què els 

vocals locals i provincials dels productors trien els seus 

representants a nivell estatal. 

Dia 15 

§ La premsa anuncia que  «El yoghourt Danone ha llegado a Palma 

de Mallorca y este producto científico quedará dentro de breves 

días a disposición del público». 

Dia 20 

§ La Secció Femenina recorda que les dones entre 17 i 35 anys han 

de realitzar durant sis mesos el Servei Social, indispensable per a 

l’obtenció del passaport i el carnet de conduir. 

Dia 22 

§ L’Ajuntament de Palma concedeix la Medalla d’Or de la Ciutat, 

especial i única, a Franco, que n’és nomenat president honorari 

perpetu. 

§ Estudiants de Palma, catalitzats pel Sindicat Espanyol 

Universitari SEU, es manifesten des de l’Institut Ramon Llull 

fins al Govern Civil com a prova de llur adhesió a Franco. 

Dia 23 

§ S’inauguren a Palma les Galeries Quint. 

Dia 26 

§ Joan Llabrés publica a Palma El último mando del General 

Barceló, en què es destaca el seu patriotisme i les múltiples 

intrigues de què fou víctima. 

Dia 27 

§ S’inaugura a Palma el cinema Capitol, amb preus per sessió de 3 

pessetes (butaca) i 1,50 pessetes (general).
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Març 
Dia 5 

§ Recau a Palma, per tercera vegada en pocs mesos, el primer 

premi de la Loteria Nacional, valorat en 500.000 pts. per bitllet. 

Dia 16 

§ La Delegació Provincial d’excombatents recorda que:  «Ni los 

extranjeros, ni los malos españoles, pueden regir los detinos de 

España. Para impedirlo estamos con Franco un millón de ex 

combatientes». 

Dia 17 

§ S’inaugura, amb cinc carreres de cavalls trotons, l’hipòdrom de 

Manacor. 

Dia 22 

§ La Gran Compañía de Comedias, encapçalada per Ismael Merlo, 

estrena al Teatre Principal de Palma l’obra Mi pequeño ladrón. 

Dia 28 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments i Transports recorda que, 

donada l’escassetat d’articles de primera necessitat i per tal 

d’evitar posteriors represàlies, abans del 5 d’abril la població ha 

de declararne els que posseeixi il·legalment. 

Dia 31 

§ El ministre d’Educació Nacional concedeix a Arturito Pomar 

l’ingrés a l’Ordre Militar d’Alfons X el Savi, amb categoria de 

medalla. Tres mesos més tard Arturito, aleshores amb catorze 

anys, es proclamarà campió d’Espanya d’escacs. 

Abril 
Dia 26 

§ La premsa anuncia l’exhibició a les festes patronals de Muro de 

«Goliat. El toro más grande del mundo», de mil cinccents kg. de 

pes.
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Dia 28 

§ El Ministeri de Treball imposa a Josep Mª Fluxá la Medalla d’Or 

del Treball, arrel de la seva feina en el cos tècnic del Ministeri de 

Governació durant quaranta anys. 

Maig 
Dia 5 

§ Petra celebra un homenatge a fray Juníper Serra. Hi assisteixen 

cinc mil persones i 38 germandats franciscanes, que donen 

suport a la canonització del missioner. 

Dia 13 

§ S’inaugura la Gran Setmana Balear, un gran concurs hípic en 

què participen genets presents anteriorment a les olimpíades 

d’Amberes. 

Dia 22 

§ Els ballarins de dansa clàssica Paul Goubé i Yvonne Alexander 

actuen al Teatre Principal, on uns dies més tard la companyia 

d’Alejandro Ulloa posarà en escena Hamlet. 

Dia 30 

§ Es celebra en el camp del Fortí el Torneig Triangular Copa Excm. 

Sr. Governador Civil de les Balears, entre el RCE Mallorca, el FC 

Barcelona i l’Athlètic de Bilbao, que és qui el guanya. 

§ Guillem Timoner es proclama campió d’Espanya de ciclisme en 

pista en la distància de 100 km. darrera moto stayer. 

Juny 
Dia 4 

§ Arriba a Palma el ministre d’Indústria i Comerç, Juan Antonio 

Suances, que clausura la Exposició Regional de les Balears i rep 

un gran nombre de representants del món industrial.
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Dia 7 

§ Mor a Bunyola als 45 anys l’excapità d’infanteria, escriptor i 

periodista Miquel Villalonga Pons, destacat anticatalanista i 

ideòleg al servei del Moviment. 

Dia 8 

§ L’agent oficial de pneumàtics Michelín a Palma anuncia que les 

autoritats ja permeten la sol·licitud sense limitacions de cobertes i 

cambres de camions i cotxes. 

Dia 14 

§ Joan March Ordinas fa pública la transformació de l’empresa 

individual Banca March en una societat anònima, amb un capital 

totalment desembossat de 50 milions de pessetes. 

Dia 26 

§ Es produeix un greu accident en uns exercicis navals al port de 

Sóller: el destructor Lepanto aborda el submarí C4 i hi mor tota la 

tripulació, composta per 46 persones. 

Juliol 
Dia 15 

§ S’inauguren a Palma els Campionats Nacionals del Front de 

Joventuts en les disciplines de ciclisme, natació i tir. Hi prenen 

part més de mil doscents afiliats de les Falanges Juvenils de 

Franco de tot l’Estat. 

Dia 16 

§ Arriba a Palma la nova central elèctrica que desenvoluparà una 

força de 2.500 kilovats i, segons afirma la premsa, resoldrà els 

greus problemes energètics de Mallorca...  «si se cuenta con el 

carbón necesario».
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Agost 
Dia 1 

§ La Junta Provincial de Carburants Líquids de les Balears 

autoritza la venda lliure de benzina a 2 ptes/litre. El gasoil es 

podrà vendre lliurement des de l’1 de setembre. 

Dia 5 

§ Es celebra a Eivissa la festivitat de Nostra Senyora de les Neus, 

patrona d’Eivissa i Formentera. Se celebra una missa i una gran 

demostració de danses folklòriques; i al dia següent es col·loca la 

primera pedra de la Casa Provincial de Beneficència, així com del 

Centre d’Higiene. 

Setembre 
Dia 10 

§ La premsa recorda que el cantautor, músic i ballarí negre Julio 

Galindo actua cada vespre a la terrassa de la sala de fetes Tito’s. 

Dia 13 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments i Transports informa que a 

canvi dels cupons corresponents i de 4 pessetes els adults rebran 

aquesta setmana 1/4 de litre d’oli, 200 gr. de mongetes, 100 gr. 

de sucre i 100 gr. de xocolata. 

Octubre 
Dia 1 

§ Els cinemes Born i Capitol projecten Romeo y Julieta, 

protagonitzada pel còmic mexicà Cantinflas, entusiasta del règim 

franquista aleshores en gira per l’Estat espanyol. 

Dia 3 

§ El pintor de Vic Bernardo Ylla exposa la seva obra a les Galeries 

Costa, mentre que el pintor Vicente Rincón exposa al Cercle de 

Belles Arts.
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Dia 14 

§ La violinista Josefina Salvador i el pianista Ernesto Monreal 

actuen a la Sala Born, en un concert organitzat a benefici de Creu 

Roja Espanyola. 

Dia 18 

§ El batle de Palma autoritza la venda lliure de llet, fins aleshores 

centralitzada, encara que el preu de venda continuarà fixat per 

l’administració. 

Dia 20 

§ Els Serveis Sindicals de l’Assegurança de Malaltia, Obra 18 de 

Julio, informen que han emprat penicil·lina, aleshores molt 

escassa i cara, en més de cent trenta tractaments. 

Dia 30 

§ El bisbe auxiliar de València, Dr. Joan Hervás i Benet, és 

nomenat bisbe coadjutor de Mallorca. 

Novembre 
Dia 6 

§ El tennista de les Illes Balears Pedro Massip es proclama campió 

d’Espanya en les modalitats individual i parelles mixtes. 

Dia 7 

§ El Club Trocadero de Palma celebra Una noche en 1800, amb 

decorats i vestuari propis de l’època i l’actuació d’Antonio Machín, 

Los Frediani, Los Trashumantes i Musilandia. 

Dia 14 

§ La Secció Femenina de les Balears guanya el primer premi del 

Concurs Nacional de Cors i Danses de la Secció Femenina, 

celebrat a Madrid.
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Dia 26 

§ El ministre d’Obres Públiques, José María Fernández Ladreda, 

arriba a Mallorca i visita les obres dels ports de Palma, Alcúdia i 

Pollença i aprova el projecte del port de Sóller. 

Dia 30 

§ La policia descobreix una fàbrica clandestina de queviures a 

Palma, amb maquinària i ingredients per a la fabricació industrial 

de pasta de sopa. 

Desembre 
Dia 10 

§ Dotze mil palmesans, segons la premsa, es manifesten per donar 

suport al règim franquista, amb pancartes com:  «Reclamamos 

para nosotros un preeminente lugar en la unánime advertencia 

española a una ingerencia extranjera: ¡Mucho cuidado con el "Palo" 

mallorquín». 

Dia 17 

§ Gas i Electricitat S.A. fa pública una llista amb industrials 

sancionats per fer servir força motriu després de les sis de 

l’horabaixa. 

Dia 19 

§ Josep Maria Quadrado Nieto, polígraf, historiador i publicista 

nascut a Ciutadella (1819) i mort a Palma (1896), és proclamat fill 

il·lustre de les Balears.
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1947 
Gener 
Dia 4 

§ Apareix Les millors rondalles de Mallorca, un llibre que la premsa 

considera un  «espléndido regalo de reyes»  i  «el libro de todos los 

niños mallorquines». 

Dia 14 

§ Es presenta en públic l’Orquestra Simfònica de Mallorca, sota el 

patronatge del Cercle de Belles Arts, amb el mestre Akitai Kahn 

com a director i el mestre Josep Balaguer Vallés com a director 

honorari. 

Dia 18 

§ El delegado provincial de Trabajo fa entrega de 1.000 pessetes a la 

vídua d’un obrer i, segons afirma la premsa, atorga així el primer 

subsidi de defunció en el ram de la construcció a les Balears. 

Dia 29 

§ L’Obra Sindical Educació i Descans anuncia, com és habitual, les 

sessions cinematogràfiques per a productors, en què els seus 

afiliats gaudeixen d’un 50% de descompte en el preu de les 

localitats. 

Febrer 
Dia 5 

§ El pintor valencià Francisco Val exposa la seva obra, 

principalment retrats i natures mortes, a les Galeries Quint. 

Dia 9 

§ Es celebra el XIII aniversari de l’estudiant falangista Matías 

Montero, instituït com el Día de l’Estudiant Caigut i en què el 

Sindicat Espanyol Universitari celebra una missa i un discurs 

commemoratiu.
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Dia 18 

§ La premsa informa que la Guàrdia Civil,  «en su eficaz campaña 

contra el estraperlo», ha intervingut a Palma una partida de 

12.000 kg. de faves, adquirides il·lícitament i a punt de ser 

embarcades. 

Dia 21 

§ La Regidora de la Germandat de la Ciutat i el Camp de la Secció 

Femenina anuncia l’inici de la campanya de sericultura. Per tant, 

ofereix als interessats cries de cucs de seda i recorda que 

posteriorment abonarà les poncelles obtingudes. 

Dia 27 

§ El cap provincial de Sanitat publica el llistat de farmàcies 

autoritzades a vendre penicil·lina a canvi de l’entrega d’una 

recepta del Col·legi Oficial de Metges. 

Març 
Dia 4 

§ Gaspar Reynés i Antoni Colom són nomenats respectivament 

directors dels diaris La Almudaina i Baleares. 

Dia 11 

§ El pintor Dionís Bennásar i l’escultor Paco Cortés exposen les 

seves obres al Cercle de Belles Arts. 

Dia 13 

§ Es presenta al Teatre Principal l’espectacle folklòric Rapsodia 

española, amb Pepita Rico com a protagonista. 

Dia 19 

§ El pare Guillem Vives Rotger (18661935) és nomenat fill il·lustre 

de Pollença; i el pare Miquel Batllori, autor del llibre El Padre 

Guillermo Vives, hi pronuncia una conferència.
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Dia 21 

§ La premsa adverteix que la resurrecció del turisme internacional 

farà totalment insuficient l’oferta d’allotjament de Palma, 

aleshores integrada per 18 hotels i 48 pensions. 

Dia 28 

§ Amb el títol «El oprobio de la raza "calé". El único gitano del mundo 

que gana un jornal y trabaja en Palma», el diari Baleares descriu 

la vida d’un obrer del moll gitano i amb deu fills que té problemes 

per subsistir. 

Abril 
Dia 11 

§ Es presenta en funció de gala a la Sala Born el film Reina Santa, 

fruit de la cooperació hispanoportuguesa; amb actors com 

Maruchi Fresno o Fernando Rey. 

Dia 20 

§ La Delegació d’Abastaments i Transports publica les quotes 

setmanals de racionament a canvi de 4,30 pessetes: 25 dl d’oli, 

250 gr. de pasta de sopa, 1kg. de patates i 100 gr. de sucre. 

Dia 23 

§ El baríton mallorquí Francesc Bosch i la seva companyia de 

sarsuela actuen al Teatre Principal d’Inca, abans de marxar de 

gira per Mèxic. 

Maig 
Dia 15 

§ Franco arriba a Palma, a bord del creuer Miguel de Cervantes i és 

triomfalment rebut. L’horabaixa presideix el trasllat de les restes 

dels reis de Mallorca Jaume II i Jaume III des del Palau de 

l’Almudaina a la Seu.
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Dia 16 

§ Franco inaugura el monument en memòria del creuer Baleares i 

els seus caiguts, situat al barri de Santa Catalina de Palma, obra 

de Francesc i Antoni Roca construïda per iniciativa de La Ultima 

Hora. 

Dia 18 

§ El bisbe coadjutor de Mallorca Dr. Hervás, afirma en una 

multitudinària jornada d’homes d’Acció Catòlica a Inca que 

«condenamos al que quiera aprovecharse del hambre y de la 

necesidad para enriquecerse». 

Dia 25 

§ Es celebra a la Sala Born de Palma un Concurs de Xeremiers, 

organitzat pel Foment de Turisme de Mallorca. 

§ Arriba a Palma el ministre de Marina, almirall Francisco Regalado 

Rodríguez, amb l’objectiu d’inspeccionar les instal·lacions navals 

de l’illa. 

Juny 
Dia 2 

§ La Capella Clàssica, dirigida pel prevere Joan Maria Thomàs, 

actua amb gran èxit a Madrid i el concert és radiat per Ràdio 

Nacional de Espanya. 

Dia 4 

§ La Diputació Provincial envia un vestit típic mallorquí elaborat 

per la Secció Femenina a Eva Duarte, dona del general Perón, 

president de l’Argentina, la qual està a punt d’iniciar una visita 

oficial per l’Estat espanyol. 

Dia 5 

§ Es beneeix i s’inaugura a Palma el nou edifici central de la 

Delegació d’Hisenda de les Balears, obra dels arquitectes 

Ambrosio Arroyo i Francisco Casas.
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Dia 13 

§ Félix Pons és nomenat nou president del RCE Mallorca. 

Dia 30 

§ Bernat Capó, guanyador una setmana abans de la IX Volta 

Ciclista a Mallorca, es proclama campió d’Espanya de fons en 

carretera. 

Juliol 
Dia 6 

§ Es celebra el referèndum sobre la Llei de Successió. El diari 

Baleares recorda que  «para traer el orden católico y social que 

disfrutas, la juventud española tuvo que tomar el fusil... tú no 

necesitas sino tomar hoy una papeleta y poner en ella: Sí». 

Baleares afirma que «jamás se han hecho elecciones tan sinceras». 

Dia 8 

§ Es publiquen els resultats del referèndum a les Balears. S’hi 

registren 249.826 vots afirmatius, 11.204 negatius i 10.185 en 

blanc. 

Dia 13 

§ Apareix al diari Baleares un anunci sobre la loció i l’oli solar 

"Brunisol Milady (Campo y Playa)", on apareix una dona amb 

l’esquena nua. L’anunci no hi torna a aparèixer. 

Dia 23 

§ S’exposa al Cercle de Belles Arts un magnífic retrat de l’escriptor 

Robert Graves realitzat pel pintor Archie Gites. 

Agost 
Dia 2 

§ La Companyia Telefònica Nacional d’Espanya informa que està 

instal·lant setcents nous telèfons a Palma, amb numeració a 

partir del "3600". El 1948 n’instal·larà mil més.
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Dia 9 

§ Guillem Timoner es proclama campió d’Espanya de ciclisme de 

fons en pista. Aviat guanyarà els campionats d’Espanya de 

velocitat i de velocitat darrera moto stayer. 

Dia 12 

§ El diari Baleares comença a incloure tires còmiques de Mickey i 

Donald, personatges de Walt Disney. 

Dia 14 

§ El Foment de Turisme informa als propietaris de pisos grans i 

espaiosos a Palma de la possibilitat que hi alberguin turistes, 

donada la manca d’hotels. 

Setembre 
Dia 1 

§ Es celebra a la basílica de Sant Francesc un funeral en sufragi de 

Manolete, mort a conseqüència d’una greu «cogida».. 

Dia 11 

§ Es celebra a s’Avall, finca de la família March situada al sudest 

de Mallorca, un festival taurí en que triomfen Álvaro Domecq i 

Juanito Belmonte. 

Dia 25 

§ La sala de festes Tito’s, que ofereix moltes actuacions 

internacionals, presenta Madeleine et Linder, parella de ball 

internacional procedent de Nova York. 

Octubre 
Dia 7 

§ El bisbe coadjutor de Mallorca, Dr. Hervàs, clausura el Primer 

Curset de Dirigents d’Acció Catòlica al Monestir de la Real, 

Palma.
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Dia 12 

§ Es celebren a les Balears eleccions sindicals, en concret per triar 

els vocals de les seccions social i econòmica dels sindicats. Voten 

aproximadament un 80% dels electors. 

Dia 16 

§ En commemoració dels 25 anys de la mort del poeta Miquel Costa 

i Llobera, s’estrena al Teatre Principal de Palma l’òpera 

Nuredduna, escrita per Miquel Forteza i basada en un poema de 

Costa i Llobera. 

Dia 22 

§ Galletas Artiach S.A. presenta la nova Casi,  «Casi una maría... 

Flor de harina. Azúcar refinado... Casi la galleta más exquisita de 

los mejores tiempos». 

Dia 27 

§ La Junta Municipal d’Educació Primària de Palma informa que el 

40% dels nins en edat escolar no està matriculat. 

Novembre 
Dia 22 

§ El ciclista Bernat Capó aconsegueix al velòdrom d’El Tirador a 

Palma un nou rècord d’Espanya de l’hora. Supera així l’anterior 

rècord, aconseguit pel també mallorquí Miquel Bover. 

Dia 24 

§ El pintor Ramon Nadal exposa la seva obra al Cercle de Belles 

Arts; mentre que Marced Furió ho fa a les Galeries Quint i 

Bartomeu Seguí Palou a les Galeries Costa. 

Desembre 
Dia 14 

§ Es celebra a Palma la Festa de la Flor, postulació anual els fons 

de la qual es cedeixen al sanatori antituberculós de Caubet.
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Dia 22 

§ Mor a Palma, als 87 anys, el bisbe de Mallorca, Dr. Josep Miralles 

Sbert. Dos dies més tard el Dr. Hervás n’és proclamat nou bisbe. 

1948 
Gener 
Dia 1 

§ A partir d’avui ja no serà necessària l’obtenció de salconduit per a 

desplaçaments interprovincials, a excepció dels desplaçaments a 

zones frontereres. 

Dia 4 

§ Dionís Bennàsar i Gabriel Cortés exposen les seves pintures al 

Cercle de Belles Arts. 

Dia 7 

§ S’estrena Gilda a la Sala Born de Palma, protagonitzada per Rita 

Hayworth i Glenn Ford. 

Dia 22 

§ La Cambra de Comerç de les Balears insisteix en les greus 

dificultats que provoca a la indústria balear la manca d’energia, 

motivada pel dèficit crònic de carbó. 

Febrer 
Dia 9 

§ Tres dies després que el governador civil multés a vàries persones 

per anar disfressades, es celebra al Cercle Mallorquí de Palma 

l’habitual ball de vestits i disfresses, amb orquestra i festa fins a 

la matinada.
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Dia 11 

§ La companyia de Társilo Criado finalitza amb l’obra Malvaloca, 

dels germans Quintero, el seu cicle d’actuacions al Teatre 

Principal de Palma. 

Dia 19 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments i Transports fa pública la 

llista mensual d’aliments a repartir amb la cartilla de 

racionament. S’hi diferencia entre el repartiment a  «pueblos 

urbanos e industriales»  i el destinat a  «pueblos rurales», en què 

les racions són de la meitat. 

Març 
Dia 3 

§ Els cinemes Born, Capitol i Hispania estrenen 5 tumbas al Cairo. 

Los 5 grandes secretos que poseía el mariscal Rommel, pel·lícula 

d’Estats Units en què actua el mallorquí Fortunio Bonanova, el 

qual interpreta un general italià. 

Dia 4 

§ L’editorial Moll publica Espigues en flor, com a primera entrega de 

la col·lecció d’obres completes de Maria Antònia Salvà. 

Dia 9 

§ Dins el cicle de funcions d’homenatge a Josep Maria Tous i 

Maroto, s’estrena al Teatre Principal de Palma El tio de l’Havana, 

obra d’aquest autor. 

§ Els cinc vagons del tren correu Palma–Santanyí descarrilen a 3 

km. de Campos. Tot i això, els passatgers no pateixen desgràcies 

de consideració. 

Dia 12 

§ El cap de la Policia de Palma telegrafia al seu homònim de 

València i l’informa de la detenció de la totalitat dels integrants 

del Partit Comunista a Mallorca, en total una seixantena.
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Dia 14 

§ Més de deu mil persones, segons la premsa, participen a la Seu 

de Palma en una missa commemorativa del Dia del Papa, en què 

s’exalta la figura de Pius XII davant les crítiques a la seva 

passivitat davant la barbàrie nazi durant la Segona Guerra 

Mundial. 

Dia 15 

§ La Inspecció d’Ensenyament Primari inaugura a Palma la 

Setmana Pedagògica, en què parlen pedagogs com Víctor García 

Hoz sobre temes com  «Arquetipo histórico del hombre español" o 

«Pedagogía catequística». 

Dia 16 

§ El pintor Josep Coll Bardolet exposa les seves obres a Brussel·les 

i rep bones crítiques de la premsa belga. 

Abril 
Dia 8 

§ Un anunci a la premsa recorda:  «Obrero: por 60 pesetas 

disfrutarás de 10 días de estancia en una residencia de verano de 

Educación y Descanso». 

Dia 12 

§ Sota el qualificatiu teatre regional, la companyia titular del Teatre 

Principal interpreta, en col·laboració amb el grup folklòric Águilas, 

Nit de Nadal, de Guillem Colom. 

Dia 25 

§ Tres mil joves d’Acció Catòlica, segons la premsa, pelegrinen des 

de Lluc fins a Caimari portant la imatge de la Verge de Lluc, en el 

que es considera la primera etapa de la peregrinació a Santiago.
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Maig 
Dia 20 

§ El Grup Artístic Majòrica, format per aficionats com Serafí 

Guiscafrè i apadrinat per l’Obra Sindical d’Educació i Descans 

estrena a Palma Terra Baixa, d’Àngel Guimerà. 

Juny 
Dia 15 

§ Arriba a Palma el tinent general Rafael García Valiño, general en 

cap de l’Estat Major Central de l’Exèrcit, per a assistir a les 

pràctiques d’oficials alumnes d’Estat Major. 

Dia 17 

§ Vint cetacis queden barats a la platja de s’Arenal. Els seus cossos 

seran aprofitats com a abonament de les terres dels voltants. 

Juliol 
Dia 4 

§ A la plaça de Toros de Palma toregen Luis Miguel Dominguín, 

Pepe Dominguín i Rafael Ortega Gallito. 

Dia 15 

§ Arriba a Palma una important partida del blat que l’Argentina, 

aleshores governada pel general Juan Domingo Perón, ha enviat a 

l’Estat espanyol. 

Dia 26 

§ Es beneeix i s’inaugura el nou hospital i hospici de Manacor. 

Dia 30 

§ Actua al Club Rosales de Palma el ballet internacional de Mary 

Estella y sus 6 Gildas, nom aquest que pretén aprofitar el gran 

impacte de la pel·lícula Gilda.
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Agost 
Dia 7 

§ Guillem Timoner revalida el seu títol d’Espanya de velocitat de 

ciclisme en pista el velòdrom d’El Tirador. 

Dia 19 

§ Es beneeixen i s’inauguren els nous edificis de la dàrsena de Sant 

Pere, que configuren un nou i ampli club nàutic a Palma. 

Dia 20 

§ El governador civil nomena Pere Salas Garau president de la 

Diputació Provincial, després que Fernando Blanes Boysen 

dimitís a principis de juliol. 

Dia 25 

§ Els pelegrins que es dirigeixen a Santiago i portaven la imatge de 

la Verge de Lluc embarquen al port de Palma i són acomiadats 

multitudinàriament. Tornaran dia 3 de setembre. 

Setembre 
Dia 4 

§ Finalitza el campionat mundial snipe, celebrat a la badia de 

Palma des del 25 d’agost. El representant de les Balears, Antoni 

Pérez, se’n proclama campió d’Espanya i subcampió del món. 

Dia 13 

§ Isidor Macabich, canonge de la Seu d’Eivissa, estudiós, periodista 

i poeta centrat en els temes eivissencs, rep La Encomienda 

d’Alfons X El Savi. 

Dia 14 

§ Arriba a Palma el ministre d’Indústria i Comerç, Juan Antonio 

Suances, el qual declara que  «los problemas fundamentales de la 

isla la energía eléctrica y comunicaciones se resolverán 

rápidamente».
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Octubre 
Dia 12 

§ El Moto Club Mallorca organitza una excursió PalmaPollença 

LlucPalma en què participen 53 motos, xifra que és considerada 

un gran èxit. 

Dia 21 

§ El catedràtic de Geografia i Història, Álvaro Santamaría, publica 

Kronos (historia del mundo), que arriba fins als moments previs a 

la II Guerra Mundial. 

Dia 31 

§ S’inaugura a Palma la Sala Augusta, amb un concert de 

l’Orquestra Simfònica de Mallorca. 

Novembre 
Dia 1 

§ L’Agrupació Artística Balear Educació i Descans presenta al 

Teatre Balear de Palma Tenorio Mallorquí o Hazañes d’en Vergueta 

i en MagaCantons, adaptació de Jordi Martí Rosselló de l’obra 

Don Juan Tenorio. 

Dia 11 

§ Es beneeixen i s’inauguren com a atracció turística, en presència 

de les primeres autoritats, les coves de Campanet. 

Dia 21 

§ Es celebra la primera fase de les eleccions municipals i els caps 

de família han de triar una tercera part dels regidors de 

l’ajuntament a què estan adscrits. A les illes es registra una 

participació del 60% del cens. 

Dia 28 

§ Es celebra la segona fase de les eleccions municipals i els 

compromissaris sindicals han de triar d’entre ells mateixos una 

tercera part dels regidors.
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Desembre 
Dia 2 

§ Joan Pizà exposa els seus quadres a les Galeries Melià de Palma. 

Dia 5 

§ Es celebra la tercera fase de les eleccions municipals i els 

candidats a regidors provenen d’entitats econòmiques, culturals o 

professionals i han estat proposats pel governador civil. 

Dia 7 

§ Arriba a Palma el nou capità general de les Balears, Eduardo 

Sáenz de Buruaga Polanco. 

Dia 8 

§ Guillem Timoner revalida el seu títol de campió d’Espanya de 

ciclisme en pista darrera moto comercial al velòdrom de Mataró. 

Dia 17 

§ La Secció Femenina de les Balears guanya el primer premi del 

Concurs Nacional de Cant de la Secció Femenina, en l’especialitat 

de cors mixts, celebrat a Madrid. 

1949 
Gener 
Dia 6 

§ L’Editorial Moll publica Mireia, un poema provençal traduït al 

català per Maria Antònia Salvà. 

Dia 26 

§ L’oferta teatral augmenta a Palma. Mentre la Gran Companyia 

Lope de Vega representa Plaza de Oriente al Teatre Principal, la 

compañía de Zarzuela Ases Líricos interpreta Los diamantes de la 

corona a la Sala Augusta.
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Dia 28 

§ Són executats a la Presó Provincial de Palma Joan Ribas Rosselló 

i Andreu Trobat Llabrés, autors d’un assassinat i robatori a 

Montuïri. 

Febrer 
Dia 6 

§ Es celebra a Valldemossa un homenatge al poeta nicaragüenc 

Rubén Darío (18671916), que va romandre a Mallorca en dues 

ocasions. Hi són presents alguns dels seus parents i el cònsol de 

Nicaragua a Palma. 

Dia 21 

§ Mor a Palma als 79 anys Josep Maria Tous i Maroto, mestre en 

Gai Saber, escriptor, arxiver municipal i periodista. 

Dia 27 

§ Es celebra a la basílica de Sant Francesc de Palma un 

multitudinari acte de desgreuge en honor de monsenyor 

Mindszenty, primat d’Hongria condemnat a cadena perpètua pel 

règim d’aquell país, aleshores una democràcia popular socialista. 

Dia 28 

§ Mor als 76 anys Gabriel Palmer Verger, pronotari apostòlic, fill 

il·lustre de Palma i canonge de la seu de Plasència. 

Març 
Dia 5 

§ Queda constituïda la Unió de Cooperatives del Camp de les 

Balears. Hi assisteix el president estatal, que també és cap 

nacional de l’Obra Sindical de Cooperació. 

Dia 20 

§ Es celebra el Dia del Seminari, que s’institueix amb l’objectiu de 

recaptar fons per a la construcció d’un nou seminari a Palma.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

78 

Dia 23 

§ L’Agrupació de Teatre Regional Educació i Descans estrena 

Quants sou de família? O ses cartilles de racionament, obra 

còmica de Concepció Pou de Garau que descriu la història d’un 

matrimoni que s’inventa tres fills per a poder accedir a més 

queviures a preu de taxa. 

Dia 29 

§ Arriba a Palma l’actriu Ana Mariscal, famosa per pel·lícules com 

Raza. 

Abril 
Dia 20 

§ Es celebra a Petra i a Palma el bicentenari de la marxa de fra 

Juníper Serra a Califòrnia. S’inaugura l’"Exposició Juniperiana", 

es celebren conferències, cavalcades i actes religiosos. 

Dia 27 

§ Italia Società Anonima di Navigazzione anuncia que els seus 

vaixells fan el trajecte BarcelonaBons Aires en 14 dies. El primer 

viatge es farà el 15 de juliol. 

Maig 
Dia 7 

§ S’inaugura la temporada oficial d’òpera al Teatre Principal de 

Palma. La companyia italiana interpreta Rigoletto, seguida per 

Madame Butterfly. 

Dia 26 

§ El pintor nordamericà Edward Cook exposa les seves obres a les 

Galeries Quint.
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Dia 28 

§ Palma celebra la cloenda de l’Any Marià amb una processó que 

recorrerà la ciutat portant les imatges de les vinticinc verges 

més venerades a l’illa. 

Juny 
Dia 5 

§ La rejoneadora peruana Conchita Cintron actua a la plaça de 

Toros de Palma. 

Dia 11 

§ Arriba a Palma el ministre de Justícia i Secretari General del 

Moviment, Raimundo Fernández Cuesta. Signarà l’adquisició del 

Palau de Can Berga per a convertirlo en el Palau de Justícia. 

Dia 23 

§ El RCE Mallorca aconsegueix, de bell nou, ascendir a la II Divisió 

estatal de futbol. 

§ L’agrupació Aires de Muntanya, de Selva, obté el primer premi en 

el concurs internacional de cors i danses celebrat a Londres. 

Dia 25 

§ La Gran Companyia de Comèdies Còmiques, liderada per Paco 

Martínez Soria, estrena al Teatre Principal de Palma Escuela de 

serenos, obra del propi actor. 

Juliol 
Dia 3 

§ Se celebra al passeig Sagrera de Palma el I Gran Circuit 

Motorista, que organitza el Moto Club Mallorca. 

Dia 31 

§ Guillem Timoner es proclama campió d’Espanya de ciclisme en 

pista darrera moto stayer. Uns mesos més tard també ho serà de 

persecució i darrera moto comercial.
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Agost 
Dia 10 

§ L’exèrcit dinamita Punta Troneta, una petita llengua de terra 

propera a Cala Sant Vicenç, amb l’objectiu d’evitar la pluja salada 

que provocava i perjudicava l’agricultura. 

Dia 13 

§ S’inicien a Palma els campionats d’Espanya de natació. 

Dia 28 

§ Una forta tempesta assota Mallorca, amb un cap de fibló, forts 

vents i abundants pluges, que provoquen algunes inundacions. 

Setembre 
Dia 2 

§ S’inaugura el servei aeri entre Eivissa i Barcelona, amb una 

periodicitat setmanal. 

Dia 4 

§ Es reprèn l’edició i la comercialització del Diccionari Català 

ValenciàBalear, que va iniciar Antoni Maria Alcover Sureda 

(18621932) i ara continua el seu ajudant, Francesc de B. Moll. 

Dia 13 

§ Al Coliseu Balear de Palma Stan Karolkyi, campió mundial de 

lluita lliure, venç el campió de França, Henry Coogan. 

Dia 23 

§ S’inaugura a Palma l’Institut Provincial de Biologia Animal, 

centrat en la ramaderia, gràcies a les gestions del governador 

civil, José Manuel Pardo Suárez, enginyer agrònom. 

Dia 26 

§ Mor a Palma als 72 anys el general Luis García Ruiz, qui havia 

sigut en diferents vegades governador de les Balears.
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Dia 29 

§ La premsa informa que la policia ha desarticulat una banda que 

embarcava mallorquins i els traslladava a Algèria amb falses 

promeses d’una vida millor. 

§ Es filma a Mallorca Jack el negro, pel·lícula que protagonitza 

George Sanders i que es centra en el món del contraban. 

Octubre 
Dia 11 

§ Amb l’actuació del pianista Nikita Magaloff s’inicia a Valldemossa 

la setmana musical commemorativa del centenari de la mort del 

músic Frederich Chopin. 

Dia 24 

§ La Companyia de Teatre Regional estrena al Teatre Principal de 

Palma L’amo de Son Magraner, obra escrita per Pere Capellà, 

conegut com a Mingo Revulgo. 

Novembre 
Dia 3 

§ Lola Flores i Manolo Caracol presenten al Teatre Líric de Palma 

Zambra «una selección de arte español». 

Dia 16 

§ Descarrila el tren Palma–Santanyí, la qual cosa provoca dotze 

ferits, un d’ells de gravetat. 

Dia 27 

§ L’ambaixador de l’Argentina a l’Estat espanyol descobreix a Palma 

una placa de la nova avinguda que durà el nom d’aquest país.
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Desembre 
Dia 6 

§ El pintor Àngel Planells exposa la seva obra, d’estil subrealista, a 

les Galeries Melià. 

Dia 17 

§ Antonio Machín presenta al Teatre Líric de Palma l’espectacle 

Melodías de color. 

Dia 20 

§ El delegat nacional de Premsa del Moviment nomena director 

gerent del diari Baleares, Jordi Andreu Alcover, exaltat defensor 

de l’Alçament, missèr, polític i escriptor; i sotsdirector Eliseo 

Feijoo. 

Dia 28 

§ El jove poeta Llorenç Moyà publica La bona terra, obra que glosa 

la bellesa del camp mallorquí.

1950 
Gener 
Dia 10 

§ En el cinquantenari de la mort del músic mallorquí Guillem 

Massot, l’Orquestra Simfònica de Mallorca i la Coral Polifònica 

Mallorca d’Educació i Descans interpreten a Palma els seus 

laudes, fins aleshores mai estrenats. 

Dia 18 

§ S’inaugura a Maó, en presència de les primeres autoritats de les 

Illes, un bust del rei Alfons III (12991336). 

Dia 25 

§ Es crea la diòcesi d’Eivissa.
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Febrer 
Dia 4 

§ La Delegació Provincial d’Abastaments informa de les dosis de 

racionament. 

Dia 12 

§ La Coral Polifònica Mallorca i el cor Aires de Muntanya actuen a 

Palma amb l’objectiu d’obtenir fons per a la construcció del nou 

seminari. 

Dia 25 

§ Sancho Dávila, conseller nacional de Falange, arriba a Palma per 

tal d’inaugurar el Seminari de formació de FETJONS, on 

bisetmanalment en pronunciaran conferències dirigents estatals 

com Jesús Suevos o Gaspar Gómez de la Serna. 

Dia 27 

§ La Capella de Manacor actua, amb el seu director Pere Sansó al 

capdavant, al Palau de la Música de Barcelona. 

Març 
Dia 11 

§ Les 16 integrants dels cors i danses de la Secció Femenina de 

Balears arriben al port de Palma, després de l’exitosa gira, 

juntament amb duescentes camarades de la resta de l’estat de 

sis mesos per Amèrica. 

Dia 13 

§ El transatlàntic Britànic, procedent de Nova York i amb cinc 

cents turistes a bord, fondeja a la badia de Palma. 

Dia 26 

§ Més de setze mil persones assisteixen, segons la premsa, al Via 

Crucis de Palma.
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Dia 28 

§ S’inauguren a Palma les Galeries d’Art Bauzá, situades a la plaça 

de Cort. 

Dia 30 

§ En plena febre mundial d’albiraments d’ovnis, quatre mallorquins 

declaren que n’han vist un entre Montuïri i Vilafranca i que li han 

fet una fotografia. 

Abril 
Dia 4 

§ Arriba a Palma Blas Pérez González, ministre de la Governació, 

que anuncia l’aprovació d’un crèdit de 600.000 pessetes per a 

obres a alguns pobles de les Balears. 

Dia 29 

§ S’inicia al Teatre Principal de Palma la "II Setmana Farmacèutica 

Nacional". 

Maig 
Dia 4 

§ L’editorial de Barcelona La Revista publica Terra endins, del poeta 

Guillem Colom Ferrà. Manuel Sanchís Guarner presenta els 

poemes de Blai Bonet al salons dels Amics de la Poesia de 

Barcelona. 

Dia 6 

§ Arriben al port de Palma un creuer i tres destructors de la VI flota 

dels EUA. En honor seu es fan festes a l’Hotel Mediterráneo, el 

castell de Bellver i al Cercle Mallorquí. 

Dia 10 

§ Es publica Guía de Mallorca, Menorca e Ibiza, de Josep Pla.
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Dia 11 

§ L’actriu mexicana María Félix arriba a Mallorca per a descansar 

uns dies a Formentor. 

Dia 13 

§ S’inicien al velòdrom El Tirador els campionats d’Espanya de 

boxa del Front de Joventuts. 

Dia 20 

§ Les primeres autoritats militars de Mallorca pugen al santuari de 

Lluc, on el bisbe proclama la Verge Capitana General de Mallorca. 

Dia 21 

§ Al castell de Bellver i davant un gran nombre de ciutadans, el 

bisbe consagra Palma a l’Immaculat Cor de Maria. 

Dia 25 

§ Arriben a Palma a bord de l’Azor, en viatge privat, els marquesos 

de Villaverde. 

Dia 31 

§ Es celebra al Coliseu Balear de Palma el I Certamen Folklòric 

Internacional, en què actuen grups de Suïssa, Bèlgica, Gales, 

entre d’altres. 

§ Es celebra a Palma una jornada d’homenatge a Rubén Darío i 

s’inaugura un monument dedicat a ell al passeig de Sagrera. 

Juny 
Dia 7 

§ Les Balears triomfen a la I Fira Nacional del Camp celebrada a 

Madrid. S’hi destaquen les desfilades amb els cavalls trotons. 

Dia 28 

§ El ministre de Marina, vicealmirall Francisco Regalado, visita 

Palma.
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Juliol 
Dia 4 

§ Arturito Pomar es proclama campió d’Espanya d’escacs. 

Dia 14 

§ L’artista cinematogràfica hongaresa Ivonne Lamar –coneguda com 

a la "Rita Hayworth europea– actua al Virgínia Club de Palma. 

Dia 18 

§ S’inaugura a Palma l’escola de formació professional Verge de 

Lluc. 

Agost 
Dia 1 

§ Arriba a Palma Fermín Sanz Orrio, antic governador civil de les 

Balears i actualment delegat nacional de Sindicats, per passarhi 

uns dies de descans. 

Dia 15 

§ Parteix de Palma amb l’objectiu d’arribar a Roma un grup de 

piragüistes del Sindicat Espanyol Universitari. Finalment, el grup 

hi arribarà i serà rebut pel papa. 

Dia 29 

§ Després de 57 anys al capdavant, mor a Palma el director i 

propietari de La Ultima Hora, Josep Tous Ferrer, el qual havia 

rebut la medalla de la ciutat uns mesos abans. 

Setembre 
Dia 4 

§ Guillem Timoner es proclama al velòdrom El Tirador campió 

d’Espanya de ciclisme en pista en la modalitat de velocitat. 

Dia 6 

§ Es publica Danzas y canciones de las Baleares, obra d’Antoni 

Galmès, director del grup folklòric Aires de Muntanya.
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Dia 11 

§ Les excavacions que es duen a terme a Alcúdia posen de relleu 

l’existència d’una muralla romana de dos mil anys d’antiguitat i 

fan suposar que Pollentia era la capital de Mallorca durant 

aquella època. 

Dia 24 

§ S’inaugura a Manacor l’església de Crist Rei. 

Octubre 
Dia 1 

§ Avui, Dia del Caudillo, es celebra a la Sala Augusta un gran 

festival organitzat pel diari Baleares, amb destacades actuacions 

com la d’Antonio Machín. 

Dia 6 

§ La Capella Clàssica, sota la direcció de Mn. Josep Maria Thomàs, 

inicia una gira de quatre mesos per Amèrica. 

Dia 13 

§ El cantaor i bailaor Rafael de Sevilla actua al Saló Triana de 

Palma. 

Dia 14 

§ Uns cinc mil catòlics participen, segons la premsa, en la 

peregrinació franciscana al Santuari de Cura, Mallorca. 

Dia 26 

§ Enmig d’una gran expectació i amb gran assistència de públic 

s’estrena a Palma Jack el negro, producció nordamericana 

rodada a Mallorca. 

Dia 27 

§ Galletas Artiach anuncia que  «Elaborar una María Artiach... no es 

fácil. Por eso estuvo tantos años ausente, durante la época de 

escasez. Pero hoy, contando ya con mantequilla, harina de flor, 

azúcar y demás materias seleccionadas, ha vuelto»".
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Novembre 
Dia 17 

§ La Companyia del Teatre Principal estrena la comèdia Es sogre de 

madò Rosa, original de Martí Mayol. 

Dia 27 

§ El Cercle de Belles Arts inaugura una exposició–homenatge al 

pintor Hermen Anglada Camarassa. 

Desembre 
Dia 7 

§ Arriba a Mallorca amb el seu iot Zaca l’actor Errol Flynn, 

procedent de Cannes i en lluna de mel. Hi romandrà deu dies. 

Dia 27 

§ Un incendi crema el Mercat de l’Olivar un mes abans de la seva 

inauguració i provoca pèrdues valorades en quarantados milions 

de pessetes. 

1951 
Gener 
Dia 4 

§ Homenatge del Col·legi d’Advocats a Miquel Rosselló i Alemany en 

el Cercle Mallorquí. Aquest ocupà el deganat durant un quart de 

segle. 

Dia 7 

§ Benedicció del temple parroquial de la Santíssima Trinitat. 

Dia 8 

§ XXVè aniversari de la fundació del Col·legi d’Agents Comercials. 

Dia 13 

§ Inauguració del nou local de Viajes Cafranga, agència de turisme, 

al carrer del Conqueridor, 4.
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Dia 1420 

§ Se celebra a Palma la I Assemblea Turística de Mallorca, 

organitzada pel Foment de Turisme de Mallorca. 

Dia 22 

§ El cronista, poeta i canonge eivissenc Isidre Macabich celebra les 

seves bodes d’or com a periodista. 

Dia 28 

§ Benedicció del nou Mercat de l’Olivar. 

Dia 31 

§ Constitució del Consell Assessor Provincial de la Delegació de 

l’Institut Nacional de Previsió. 

Febrer 
Dia 4 

§ Homenatge al pedagog Miquel Porcel Riera (18691933) en els 

locals de La Protectora. 

Dia 7 

§ S’acomiada del Teatre Líric la companyia de Juanito Valderrama. 

Dia 11 

§ Comença oficialment a Mallorca l’Any Sant Universal. 

Dia 16 

§ Mor el músic Josep Balaguer Vallès (18691951), fundador de 

l’Orquestra Simfònica de Mallorca, membre de la Reial Acadèmia 

de Belles Arts de Sant Ferran i president de la Comissió Provincial 

de Monuments, entre d’altres càrrecs. 

Dia 19 

§ El Club Nàutic de Palma institueix el Trofeu Palma de Mallorca 

per una regata anual d’snipes. 

Dia 24 

§ El ciclista Antoni Gelabert guanyà el Trofeu de la Unió 

Velocipèdica Espanyola.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

90 

Dia 25 

§ XVè aniversari de la mort del poeta Joan Alcover. 

Dia 27 

§ El governador civil de Balears José Manuel Pardo Suárez, rep la 

Medalla d’Argent de la Mutualitat Escolar pel foment d’aquesta 

entitat a tots els centre educatius de les Illes. 

Dia 27 

§ Constitució a Balears de la Societat Espanyola de Pedagogia, 

relacionada amb el Centre Superior d’Investigacions Científiques  

CSIC. 

Març 
Dia 1 

§ El Palau Verí de Palma de Mallorca fou declarat monument 

històric–artístic. 

Dia 3 

§ Andreu Homar fou elegit nou president del RCE Mallorca. 

Dia 7 

§ L’Escola de Flechas Navales commemora el 13è aniversari de 

l’enfonsament del creuer Baleares. 

Dia 11 

§ Homenatge sindical al Papa. 

Dia 14 

§ El transatlàntic Atlàntic de bandera panamenya arribà al Port de 

Palma. 

Dia 15 

§ Homenatge a Joan Ramis d’Ayreflor Saura (18811956) amb 

motiu de la seva jubilació com a director del Correo de Mallorca. 

Dia 17 

§ Inauguració del Museu Marítim a l’edifici del Consolat del Mar.
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Dia 19 

§ Inauguració i benedicció de la Casa de la Sagrada Família a 

Palma, situada en el barri de Sant Agustí i en una finca propietat 

de la Caixa d’Estalvis de Balears. 

Dia 27 

§ Arriba a Palma el més luxós i ràpid transatlàntic, El 

Independiente. 

§ L’Hispània, equip de bàsquet del Vivero, resta segon classificat en 

el Copa de la Federació Espanyola de Bàsquet. 

Abril 
Dia 18 

§ Celebració de la Setmana Carmelitana amb commemoració de la 

Processó de les Antorxes. 

Dia 10 

§ La Schola Lulistica rep com a Magister a Adolfo Muñoz Alonso. 

Dia 28 

§ Inici de les celebracions commemoratives del tercer centenari del 

naixement del fundador de les Escoles Cristianes, Joan Baptista 

de la Salle. 

Maig 
Dia 2 

§ Homenatge a Llucmajor a l’actor Juanito Valls. 

Dia 7 

§ Imposició de la Medalla del Treball a Joan Guasp Pou. 

§ Inauguració del III Congrés d’Urologia del Mediterrani Llatí. 

Dia 11 

§ Clausura de la Setmana de la Higiene Mental. 

Dia 26 

§ Inici de les Fires i Festes de Primavera.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

92 

§ Air France inaugura una línia directa entre París i Palma. 

Juny 
Dia 3 

§ S’ha reunit a Palma el Consell Europeu de Cultura Popular. Per 

tal motiu, s’ha celebrat un concurs internacional i un congrés 

folklòric. 

Dia 9 

§ Inauguració del Nacional Hotel en el carrer del marqués de la 

Sènia, 125, front al Tennis Club i sobre el passeig Marítim. Els 

seus propietaris són la família JuanBarceló. 

Dia 24 

§ Beneït i inaugurat un nou parador a Canyamel d’Artà (Capdepera) 

Dia 27 

§ Joan Vidal Salvà fou anomenat nou president del Reial Club 

Esportiu Mallorca. 

Juliol 
Dia 2 

§ Comença la Setmana d’Oració i Estudi per a sacerdots i religiosos 

a la Casa de la Sagrada Família. 

Dia 3 

§ Arriba a Palma el delegat Nacional de Sindicats, Fermin Sanz 

Orrio. 

Dia 7 

§ Importants descobriments arqueològics a les Coves del Drach de 

Portocrito (Manacor). 

Dia 15 

§ Apareix el fascicle número 59 del Diccionari CatalàValencià 

Balear que publica Francesc de Borja Moll.
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Dia 23 

§ S’inicia el I Curs d’Estiu de la Universitat de Barcelona a Palma, 

que es perllongà fins al dia 18 d’agost. 

Agost 
Dia 19 

§ Arriba a  Mallorca en visita oficial el ministre d’Economia del 

RhinWestfalia, el doctor Arthur Strater, que també és propietari 

del diari Westfalen Post. 

Dia 25 

§ Josep Tous Lladó fou designat director de La Ultima Hora amb el 

vistiplau del Ministeri d’Informació i Turisme. 

Dia 26 

§ Homenatge a fra Juníper Serra a la parròquia de Sant Josep del 

Terme. 

Dia 28 

§ Es celebren les bodes d’argent de les famoses revetlles de 

Felanitx. 

Setembre 
Dia 15 

§ Homenatge a l’enginyer pollencí, Gabriel Roca Garcies (1896 

1986). 

§ Inauguració del Museu Arqueològic de Manacor. 

Octubre 
Dia 1 

§ Es celebra a totes les localitats de les Illes el Dia del Caudillo, 

amb motiu del XVè aniversari de la seva proclamació com a cap 

de l’Estat espanyol.
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Dia 2 

§ 10è aniversari de la fundació de la Confraria de Sant Miquel. 

Dia 16 

§ 29è aniversari de la mort del poeta Mn. Miquel Costa i Llobera 

(18541922). 

Dia 29 

§ Commemoració del Dia dels Caiguts a la Seu de Palma amb una 

missa i una ofrena de corones. 

Novembre 
Dia 4 

§ Unes vint mil persones es concentren a la plaça Major de Palma 

per escoltar la missa del bisbe, Joan Hervàs i Benet (19471955), 

celebrada com a acte central de la Santa Missió de Palma. 

Dia 6 

§ Santiago Puente Alemany, secretari de la Diputació, rep la 

medalla de l’Ordre del Mèrit Civil. 

Dia 18 

§ El ciclista felanitxer, Guillem Timoner Obrador (1926), recupera el 

títol de campió d’Espanya de persecució en el Palau d’Esports de 

Barcelona. 

Dia 20 

§ 25è aniversari de la mort de José Antonio. A tal efecte tingueren 

lloc una sèrie d’actes organitzats per la Prefectura Provincial del 

Moviment. 

Desembre 
Dia 2 

§ Setmana Parroquial a Sencelles amb motiu del I Centenari de la 

fundació del convent de les Germanes de la Caritat.
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Dia 23 

§ En el restaurant Lisboa de Palma, s’ofereix un dinar al pintor, 

periodista i poeta Miquel Àngel Colomar. 

Dia 25 

§ Troballa arqueològica a Búger, una necròpolis que data de l’any 

1600 a C. 

1952 
Gener 
Dia 5 

§ Mor a Maó el tinent general Miguel Ponte y  Mansó de Zúñiga. 

Dia 9 

§ Inici del cicle de conferències del Cercle Mallorquí amb motiu del 

centenari de la seva fundació. 

Dia 12 

§ Els caps dels vaixells americans atracats en el Port de Palma 

foren convidats pel governador civil a fer una excursió a Sóller i 

Valldemossa. 

Dia 15 

§ Es crea una escola a l’Oratori de Sant Felip Neri de Palma. 

Dia 20 

§ Inauguració al monestir de la Real d’un monument a Ramon 

Llull. 

Dia 26 

§ Presentació en el Teatre Líric de la Companyia de Lili Murati. 

Dia 28 

§ Col·locació de la primera pedra d’un grup d’habitatges protegits 

en Es Rafal, patrocinades per l’Ajuntament de Palma.
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Febrer 
Dia 3 

§ L’Inspector en cap de l’ensenyament primari a les Balears, Josep 

Blat Gimeno, ha estat anomenat inspector central d’Ensenyament 

Primari. 

Dia 5 

§ A Llucmajor es fa un homenatge a l’actriu teatral Cristina Valls. 

Dia 7 

§ Homenatge al periodista i escriptor Gabriel Fuster Mayans, Gafim 

(19131977) en el Saló Riskal per la publicació del seu llibre Tres 

viatges amb calma per l’illa de la calma. 

Dia 11 

§ Inauguració d’una nova agència de viatges Victory SL al carrer del 

general Goded, 27 de Palma. 

Dia 21 

§ Homenatge a Barcelona del Diccionari CatalàValenciàBalear per 

l’acabament del seu quart volum. 

Dia 23 

§ Represa de la línia aèria Palma–París. 

Març 
Dia 1 

§ Inauguració de la cafeteria Miami en el passeig del Born de 

Palma. 

§ Inauguració de l’exposició del Diccionari CatalàValenciàBalear al 

Palau de la Diputació. 

Dia 15 

§ Miquel Dolç i Dolç (19131994) fou anomenat director de l’Institut 

Ramón y Cajal d’Osca. 

Dia 18 

§ El pares dominics de Manacor han organitzat unes festes falleres.
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Dia 23 

§ Mor Antoni Alcover Maspons, cap superior de l’Administració Civil 

jubilat i president honorari de la societat de socors mutus La 

Protectora. 

Dia 29 

§ Inauguració de l’Hotel Costa Azul en el passeig Marítim devora 

Son Alegre. 

Abril 
Dia 1 

§ La confraria de penitents de la Creu de Calatrava celebra el seu 

50è aniversari a l’església dels Socors. 

Dia 14 

§ Creació d’una nova escola a Manacor destinada a la confraria del 

Santíssim Rosari. 

Dia 15 

§ Triomf d’Aires de Muntanya de Selva al Festival Folklòric de 

Cannes. 

§ Manuel Sorpa Boned, és designat procurador a Corts en 

representació dels municipis de la província. Actualment és segon 

tinent de batle de l’Ajuntament d’Eivissa. 

Dia 19 

§ Inauguració del nou local del Moto Club Mallorca al carrer 

d’Aragó, 67 de Palma (Entitat creada l’any 1948). 

Dia 20 

§ El president de la Diputació Provincial Pere Salas Garau, és 

designat procurador a Corts. 

Dia  2528 

§ Festes del 50è aniversari de la fundació del Col·legi del Sagrat Cor 

de Palma.
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Dia 27 

§ El tinent general Antonio Alcubilla Pérez és nomenat nou capità 

general de Balears. 

Maig 
Dia 2 

§ José Monén, nou delegat de l’Institut Nacional de Previsió. 

Dia 6 

§ Nous locals per a instal·lar Premsa Mallorquina SA, dels números 

8 al 13 de la Plaça de Santa Eulàlia de Palma. Aquesta entitat és 

l’editora de La Almudaina i el Correo de Mallorca. 

Dia 18 

§ Inauguració a El Terreno del Col·legi de la Immaculada, la Casa 

Bressol i el saló d’Acció Catòlica per part del bisbe. 

Dia 30 

§ Visità Palma el cardenal Francisco Spellman. 

Juny 
Dia 7 

§ Arriba a Palma Mr. Schoham, director de la Metro Goldwyn 

Meyer. 

Dia 10 

§ El poble d’Artà tributa una recepció a la restaurada imatge de la 

Verge de Sant Salvador. 

Dia 14 

§ Inici de les I Exhibicions Diocesanes en el Coliseu Balear amb 

una Fiesta en el Aire. 

§ Inauguració de l’hotel Oasis a Can Pastilla.
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Juliol 
Dia 1 

§ S’intenta donar una solució al problema de l’electricitat a les illes. 

Els propietaris de les mines de lignit subscriuen un compromís 

amb l’Institut Nacional d’Indústria. 

§ Inauguració de l’exposició proseminari en el Cercle de Belles Arts. 

Dia 5 

§ Arriba a Son Bonet el torero Miguel Báez Litri. 

Dia 15 

§ Festes populars a la parròquia de Sant Sebastià de Palma amb 

motiu del Xè aniversari de la seva instauració. 

§ El periodista Joan Bonet Gelabert (19171991)  és designat 

redactor en cap del diari Baleares, en substitució de Francisco 

Javier Jiménez González (19121988). 

Dia 20 

§ Inici dels actes commemoratius del Xè aniversari de la fundació 

del Club Esportiu Hispània (25 i 27 de juliol). 

Dia 27 

§ El Museu Històric de Ciutadella ha quedat instal·lat a la planta 

baixa de l’Ajuntament de la ciutat. 

Agost 
Dia 2 

§ Inauguració del Club Ciclista Hostalets, domiciliat en el bar Las 

Campanas del carrer Aragó. El seu president és Silvestre Pericàs. 

Dia 3 

§ El ciclista algaidí Andreu Trobat Garcias (1925), es proclama 

campió d’Espanya de fons en carretera a Avilés. 

Dia 10 

§ Es compleixen 50 anys de l’enderrocament de la primera pedra de 

les muralles de Palma.
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Dia 16 

§ És proclamat fill il·lustre d’Alaró l’escriptor i home de lletres Joan 

Rosselló Crespí de Son Forteza (18541935). 

Dia 17 

§ Félix Sánchez és nomenat nou director de l’Institut Nacional de 

Previsió INI. 

Dia 29 

§ Arriba al Port de Palma una divisió de la VI Flota nordamericana 

en el Mediterrani formada pel creuer Salem i dos destructors. 

Setembre 
Dia 6 

§ Inauguració del Club Lube en aigües de Can Pastilla. 

Dia 7 

§ El governador civil presideix a Maó un homenatge a l’historiador 

Francesc Hernández Sanz. 

Dia 23 

§ A Vic es fa un homenatge al pare Perelló, MSSCC, amb motiu de 

les seves bodes d’argent episcopals. 

Dia 28 

§ Félix Torrabadella Amat, nou president de la Federació Balear de 

Futbol. 

Octubre 
Dia 6 

§ Mor el mestre, pedagog i periodista Joaquim Domènech Coll. 

Dia 8 

§ La Comissió d’Ordenació Cultural de les Balears proposa un pla 

de millora de l’ensenyament. 

Dia 1518 

§ III Congrés Regional Sindical Agrari de Catalunya i Balears.
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Dia 18 

§ Acte solemne a la Caixa de Pensions i d’Estalvis amb motiu del 

50è aniversari de la mort del poeta Jacint Verdaguer. 

Dia 19 

§ Commemoració del 10è aniversari de l’ingrés de Pius XII a 

Venerable de l’Ordre Tercera de Lluc. 

Novembre 
Dia 8 

§ Inauguració d’un nou comerç en els baixos de la casa senyorial de 

Quint i Zaforteza. El seu nom és Encanto. 

§ Finalitza la I Setmana d’Espiritualitat Cristiana per la Unió 

Diocesana d’Intel·lectuals Catòlics. 

Dia 9 

§ IV centenari de l’Oratori Parvo de Sant Felip Neri de Palma. 

§ Inici de les bodes de diamant del Cercle d’Obrers Catòlics de 

Palma. L’actual president és Baltasar Forteza. 

Dia 15 

§ Arriba a Palma el pare José María Javierre, sotsdirector de la 

revista Ecclesia. 

Dia 23 

§ Acaben els actes de commemoració del IV centenari de la 

fundació de l’Oratori Secular de Sant Felip Neri. 

Dia 29 

§ Arriba el capità general de les Balears, Alejandro Utrilla Bellbel. 

Desembre 
Dia 1 

§ Obertura de la VI Assemblea Nacional de la Federació Motorista 

d’Espanya celebrada a la Diputació Provincial de Balears.
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Dia 6 

§ El vicegovernador del Banc d’Espanya presideix una 

transcendental reunió en el Crèdit Balear per a la supervivència 

d’aquesta entitat. 

Dia 8 

§ Commemoració del 50è aniversari de la benedicció de l’estendard 

de l’Orfeó Mallorquí a l’església de Sant Miquel de Palma. 

Dia 20 

§ Inauguració del club taurí La Lidia, situat en el Bar Rosales del 

carrer de Sant Miquel de Palma. 

Dia 28 

§ Mort de Joan Capó Valls de Padrinas (Felanitx, 1888Palma, 

1952) , pedagog i inspector de primer ensenyament. 

Dia 29 

§ Descobriment de la làpida del carrer de Josep Tous i Ferrer, 

propietari de La Ultima Hora i president de l’Associació de la 

Premsa. Aquest carrer va des de Sant Miquel fins al carrer de 

Zanoguera. 

1953 

Gener 
Dia 1 

§ Accedeix al càrrec de batle de Palma Josep Vilanova Salcedo. 

Dia 4 

§ Constitució de l’Associació d’Antics Alumnes de l’Institut Ramon 

Llull de Palma. 

Dia 5 

§ El transatlàntic Andrea Doria arriba al Port de Palma. 

Dia 812 

§ 50è aniversari de la fundació de les Germanes Celadores del Culte 

Eucarístic.
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Dia 17 

§ Es constitueix a Muro la Mutua Murense, dins la Unió Agrícola 

Murera (1914) i per iniciativa del seu president, Miquel Seguí 

Serra. 

Dia 25 

§ Mn. Baltasar Pinya, comissari local d’excavacions arqueològiques 

i administrador de La Almudaina a Manacor, ha guanyat el premi 

de l’Ajuntament de Palma en el certamen literari organitzat per 

l’Associació d’Homes d’Acció Catòlica de Mallorca. 

Febrer 
Dia 1 

§ Homenatge del Front de Joventuts a l’il·lustre mariner, el general 

Antoni Barceló Pont de la Terra. 

Dia 8 

§ El Cercle Mallorquí reinstaura la seva antiga secció literària. 

Dia 14 

§ Claudio Emilio Sánchez García és nomenat nou delegat sindical 

provincial. 

Dia 24 

§ I Assemblea comarcal falangista de Manacor que acaba amb una 

concentració a Porto Cristo. 

Dia 28 

§ Mor l’escriptor, impressor i periodista inquer Miquel Duran 

Saurina (18661953), president del Cercle d’Obrers Catòlics de la 

localitat i fundador de la Coral l’Harpa. 

Març 
Dia 1 

§ El Banc Hispà Americà obre una sucursal a la plaça d’Espanya de 

Palma.
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Dia 8 

§ Arriba a Palma el ministre d’Educació Nacional, Joaquín Ruiz 

Jiménez, per rebre personalment el Projecte d’Ordenació Cultural 

de Balears. 

Dia 24 

§ 25è aniversari de la fundació de la confraria de Setmana Santa de 

la Congregació dels Creuats de l’Amor Diví, formada per alumnes 

dels teatins. 

§ L’Escola Lul·lística de Mallorca organitza el XVè Curs 

Internacional de Primavera. 

Abril 
Dia 12 

§ Arriba a Palma l’actriu americana Lana Turner acompanyada de 

l’actor Lex Baxter. 

Dia 26 

§ S’inicia a la parròquia de La Soledat de la I Setmana Social 

Educativa, promoguda pels pares de família. 

Maig 
Dia 1 

§ Inauguració a Palma del I Congrés de Medicina Interna 

Mediterrània. 

Dia  6 

§ Inici dels actes commemoratius del centenari del naixement 

d’Antoni Maura i Muntaner. 

Dia 10 

§ 5è aniversari de la fundació del Moto Club Mallorca. 

Dia 1530 

§ I Saló d’Art Fotogràfic a Eivissa.
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Dia 17 

§ I Circuit de Pedestrisme a Palma, organitzat pel Front de 

Joventuts i patrocinat pel diari La Almudaina. 

Dia 24 

§ Homenatge de Pollença al pintor de la localitat Llorenç Cerdà. 

Juny 
Dia 2 

§ Apareix per primera vegada Diario de Mallorca, fruit de la fusió 

dels antics diaris La Almudaina i Correo de Mallorca. 

Dia 3 

§ V Volta Motorista a Mallorca, patrocinada pel governador civil. 

Dia 7 

§ I Assemblea diocesana de les Germandats Cristianes en els 

jardins de l’escola Natzaret. 

Dia 14 

§ I Concurs Nacional de fotografia artística a Sa Pobla. 

Dia 16 

§ Benedicció de l’oficina principal de l’agència urbana del Banc de 

Bilbao, situada en la plaça Verge del Carme de Palma. 

Dia 20 

§ Arriba a Son Bonet el ministre d’Informació i Turisme Gabriel 

Arias Salgado. Aquest visitarà també Menorca, Santa Ponça, 

Porto Cristo i Lluc. 

Dia 27 

§ Enterrament a Maó dels 23 soldats caiguts en el compliment del 

seu deure. 

Juliol 
Dia 5 

§ Inaugurada a Maó una Exposició Escola.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

106 

Dia 11 

§ Arriba a Palma el sotsalmirall cap de la Base Naval de Balears, 

Pedro Fernández Martín. 

§ Arriba a Palma la cantant italiana Rina Celi. 

Dia 14 

§ Inici de la I Assemblea falangista d’Eivissa. 

Dia 19 

§ Es descobreixen unes coves a Bendinat. 

Dia 28 

§ La residència Juan Yagüe de Can Picafort és inaugurada amb la 

presència del Delegat Nacional de Sindicats i Conseller del Regne, 

José Solís. 

Agost 
Dia 15 

§ El carmelita fra Joan Ballester és proclamat fill il·lustre de 

Campos. 

Dia 17 

§ La fragata escola grega Armatolós arriba al Port de Palma. 

Dia 27 

§ Per Palma hi circulen 5.250 cotxes, segons estadístiques 

d’Hisenda. 

Setembre 
Dia 1 

§ Visita del director general de Previsió, Fernando Coca de la 

Piñera, a la Residència Sanitària de l’Institut Nacional de Previsió 

situada a Son Armadams. 

Dia  6 

§ Arriben els creuers Baltimore i el destructor Mullinary.
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§ Dos mallorquins, Antoni Tortella Salom i Josep Batle Pons, 

inventen la desulfatització de les bateries. 

§ Campos celebra el 80è aniversari de l’acabament del temple 

parroquial. 

Dia 22 

§ Homenatge a Cala Rajada a l’enginyer Gabriel Roca Garcías. 

Dia 23 

§ Catalina Massanet del Club Natació Palma es proclama 

subcampiona d’Espanya de 100 metres papallona a Santa Cruz 

de Tenerife. 

Dia 25 

§ El ciclista de Sineu Francesc Alomar Florit (19291955), es 

proclama campió d’Espanya en ruta a Barcelona. 

Octubre 
Dia 5 

§ Bodes d’or sacerdotals de Mn. Tomàs Mora Cànaves, organista de 

la parròquia de Santa Maria d’Inca. 

Dia 6 

§ Arriba a Son Bonet l’exgovernador i antic cap provincial del 

Moviment, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. 

Dia 11 

§ Manacor anomena fill adoptiu de la localitat a Alejandro 

Rodríguez de Valcárcel. 

Dia 22 

§ Arriba a Palma el circ sobre gel denominat Ice Circus. 

Dia 24 

§ Parlament del bisbe de Mallorca Joan Hervàs i Benet (1947 

1955), a Ràdio Mallorca sobre el tema de l’Església perseguida.
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Dia 28 

§ El bisbe de Mallorca batia a un súbdit xinès, senyor Tow, actual 

secretari de l‘exambaixador dels Estats Units, Mr. Merell. 

Novembre 
Dia 3 

§ Homenatge del Foment de Turisme a Antoni Mulet, president 

honorari de l’entitat. Aquest sempre s’ha dedicat a estudiar 

aspectes folklòrics i culturals del turisme. 

Dia 8 

§ Benedicció del nou seminari menor de Mallorca. 

Dia 9 

§ Els congressistes de l’Associació d’Agents de Turisme realitzen 

una excursió per l’illa de Mallorca, organitzada per la delegació de 

Palma de la Direcció General de Turisme. 

Dia 1521 

§ XIV Assemblea Internacional de Skal Club a Palma, on hi 

participen uns 500 congressistes de tota Europa. 

Dia 22 

§ Benedicció del nou cementiri de Manacor. 

Dia 26 

§ Commemoració a Palma del 20è aniversari de la fundació del 

Sindicat d’Estudiants Universitaris SEU en el local social de la 

Delegació Provincial. 

Dia 28 

§ Arriba a Palma el nou governador civil i cap provincial de les 

Balears, Honorato Martín Cobos.
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Desembre 
Dia 5 

§ Inauguració de la Gran Tómbola de Nostra Senyora de Lluc. Es 

tracta d’una activitat  caritativa i benèfica promoguda per l’Acció 

Catòlica diocesana arreu de tot l’Estat espanyol. 

Dia 6 

§ Medalla del Mèrit del Treball a Mateu Pasqual Estarelles, antic 

funcionari del Crèdit Balear. 

Dia 7 

§ 25è aniversari de José Casasnovas Obrador en la presidència de 

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de les 

Balears. 

Dia 12 

§ Inauguració a Felanitx de la cafeteria americana Kansas Bolo 

Club. 

Dia 15 

§ Constitució de la Junta Reguladora de Preus i Marges Comercials. 

Dia 20 

§ Clausura de la XV Assemblea diocesana dels joves d’Acció 

Catòlica de Mallorca. 

1954 
Gener 
Dia 3 

§ La Congregació Mariana de l’església de Montision inicia el 75è 

aniversari de la seva restauració. 

Dia 23 

§ Arriba a Palma el nou capità general de les Balears, Antonio 

Castejón Espinosa. 

Dia 24 

§ Inauguració a Pollença de la societat Peña Agrícola.
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Febrer 
Dia 7 

§ El jesuïta José Antonio Laburu farà dues conferències a la Sala 

Born de Palma, organitzades per la Unión Diocesana de 

Intelectuales Católicos. 

Dia 8 

§ L’Ajuntament de Palma acorda la compra del solar de s’Hort del 

Rei. 

Dia 15 

§ Primera conferència del pare Laburu sobre el tema de la 

transcendència individual, familiar i social de la formació del 

caràcter, a la Sala Born. 

Dia 2227 

§ Conferències del pare Laburu a la Seu de Palma. 

Dia 25 

§ Inauguració de la carretera a Montision de Porreres. 

Març 
Dia 2 

§ Comencen les eleccions d’enllaços sindicals a les empreses de 

més de 50 persones i per a les diverses categories professionals. 

Dia 14 

§ Homenatge del Seminari Conciliar de Sant Pere a Miquel Costa i 

Llobera i Joan Alcover. 

Dia 21 

§ Obertura d’un pont aeri entre Reus i Palma amb la possibilitat 

d’un bitllet combinat amb dret a visitar Poblet i les muralles 

romanes de Tarragona. 

§ La Germandat Obrera Femenina d’Acció Catòlica inaugura la seva 

casa social.
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Abril 
Dia 5 

§ Arriben a Palma els dos repatriats mallorquins de Rússia, Andreu 

Alcover Sansaloni i Adrià Amorós Herrero. Ambdós són rebuts 

com a herois captius del comunisme. 

Dia 23 

§ La Diputació acorda proclamar fills il·lustres de la província a 

Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. 

§ En el Govern Civil es constitueix la Junta Provincial de 

Construccions Escolars que preveu la Llei de 22 de desembre de 

1943. 

Maig 
Dia 2 

§ Homenatge de l’Audiència Territorial i de l’Ajuntament de Palma a 

Joan Alcover en la commemoració del centenari del seu 

naixement. 

Dia 9 

§ Benedicció per part de bisbe del nou temple parroquial de Santa 

Catalina Tomàs. 

Dia 10 

§ Inauguració de l’Exposició Bibliogràfica sobre el misteri de la 

Immaculada Concepció en el saló d’actes de la Caixa d’Estalvis i 

Pensions. 

Dia 16 

§ Inauguració del telèfon a Puigpunyent. 

Dia 22 

§ Homenatge als fundadors de la Mútua Balear i Mare Nostrum per 

commemorar els més de 30 anys de la seva existència.
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Dia 23 

§ Clausura del Curset de Cristiandat número 100, celebrat a Santa 

Llúcia de Mancor de la Vall. 

Dia 29 

§ Comencen els actes de les bodes d’or de la Caixa de Pensions i 

Estalvis. 

Dia 30 

§ I Assemblea plenària del Consell Econòmic Sindical de la 

Diputació de Mallorca. 

Juny 
Dia 7 

§ Inauguració del restaurantbar La Teja, en el carrer 

d’Apuntadors, 50. 

Dia 10 

§ Constitució del patronat Verge de Lluc per a la construcció 

d’habitatges protegits promogut pel Bisbat de Mallorca. 

Dia 17 

§ Bodes de plata sacerdotals (17 de juny de 1929) del bisbe de 

Mallorca, Joan Hervàs i Benet (19481955). 

Dia 19 

§ Circular del Govern Civil per a preservar la moralitat de les 

platges i llocs d’estiueig. 

Dia 28 

§ Nou servei d’autobusos entre Palma i Portopí. 

Juliol 
Dia 7 

§ Inauguració d’un balneari del Club Playas en El Terreno. Aquesta 

associació és una obra marginal de l’Acció Catòlica que té com a 

finalitat la preservació moral de les platges.
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Dia 24 

§ Joan Massanet Moragues és designat com a nou batle de Palma. 

Agost 
Dia 1 

§ Benedicció a Palma del temple parroquial de Sant Josep del 

Patriarca. 

Dia 4 

§ I Homenatge de la Vellesa a Santanyí, organitzat pel Patronat 

Local de la Vellesa. 

Dia 10 

§ 70è aniversari de la coronació de la Verge de Lluc. 

Dia 22 

§ Beneïda en el pati de Cal Bisbe de Sóller una nova pista de 

bàsquet, on celebrà el seus partits l’Águiles, equip de l’Obra 

Atlètico–Recreativa de l’Acció Catòlica. 

§ Inauguració de l’aquàrium de l’Hotel Victòria de Palma. 

Dia 24 

§ Primer Circuit Ciclista de Son Rapinya, organitzat pel Club 

Ciclista La Vileta i patrocinat pel Diario de Mallorca. 

Setembre 
Dia 1 

§ Pelegrinatge d’Eivissa al santuari de Lluc. 

Octubre 
Dia 6 

§ Benedicció de les reformes de l’oficina central del Crèdit Balear, 

situada al carrer del general Goded de Palma. 

Dia 10 

§ Benedicció del nou col·legi de Sant Felip Neri.
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Dia 11 

§ S’inicia el VIIè Congrés d’Urbanisme a Palma. Per tal motiu arriba 

a Palma César Cort Boti, president de la Federació d’Urbanisme i 

d’Habitatge. 

§ Homenatge a l’empresari de la plaça de Toros Gaspar Mas, en el 

Cercle Mallorquí per part de la societat taurina El Ruedo. 

Dia 17 

§ Clausura a la Sala Born de Palma del certamen Marià. 

Dia 21 

§ 127 mallorquins fan feina a les missions. El país més sol·licitat és 

Estat Units amb un total de 34 missioners. 

Dia 24 

§ Homenatge en el Club Nàutic de Palma dels fabricants de calçat a 

Joan Frau Tomàs per la seva tasca durant 7 anys com a cap del 

Sindicat de la Pell. 

Novembre 
Dia 3 

§ El polític i escriptor mallorquí Joan Estelrich Artigues (1896 

1958), membre de la delegació espanyola de la UNESCO ha estat 

designat per formar part de la junta directiva d’aquest organisme. 

Dia 14 

§ Instal·lació de telèfon a s’Alqueria Blanca de Santanyí. 

Dia 1520 

§ Comença a Palma la Setmana Mariològica coincidint amb l’estada 

de la imatge de la Verge de Fàtima a diverses parròquies de la 

ciutat. 

Dia 21 

§ Commemoració de les bodes d’or lasalianes a Palma.
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Dia 22 

§ El ple de l’Ajuntament de Palma aprova la municipalització dels 

transports urbans. 

Desembre 
Dia 7 

§ Clausura de l’Any Marià Universal a la diòcesi de Mallorca amb la 

celebració del congrés diocesà. 

Dia 11 

§ Homenatge per part de la societat Amics de Mallorca al pintor i 

crític d’art Pere Barceló amb motiu de que se li ha concedit la 

«Encomienda» de l’Ordre d’Alfons X el Savi. 

Dia 17 

§ Mor l’escriptor i dramaturg Pere Capellà Roca, Mingo Revulgo 

(19071954). 

Dia 23 

§ Es filmen a Palma uns plànols de la pel·lícula El desconocido, on 

intervenen l’actriu Rosana Podesta i els actors Pepe Nieto i Alfredo 

Mayo. 

1955 
Gener 
Dia 9 

§ Acaben les obres de construcció del Palau d’Arxius, Biblioteques i 

Museus de Mallorca en el carrer Lulio (Actual Casa de Cultura del 

Govern de les Illes Balears). 

§ Es posa la primera pedra de la Casa–Bressol–Dispensari de la 

Soledat per iniciativa de les Germanes de la  Caritat i de 

l’arquitecte Josep Ferragut Pou.
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Dia 16 

§ Conferència a la Seu per part del bisbe Joan Hervàs i Benet 

(19471955) sobre el tema de l’educació cristiana i catòlica dels 

fills 

Dia 30 

§ Bodes de diamant de la Societat Arqueològica Lul·liana. 

Febrer 
Dia 6 

§ Inauguració de la línia marítima Port Vendres–Palma–Argel a 

càrrec de la Compagnie Mixte de Navigation. 

§ Coronació pontifícia de Nostra Senyora de Cura. 

§ El propietari de l’hotel d’Alcalfar de Menorca comercialitza 

excursions directes des de Londres per via aèria. 

§ I Dia Comarcal de l’Aspirant al poble mallorquí de Campos. 

Dia 7 

§ Commemoració de les bodes de plata de la Casa José Buades, 

propietat de Josep Buades Ferrer, un dels fundadors de la Unió 

de Dretes a Mallorca durant la Segona República. 

Dia 12 

§ Inauguració de l’hotel Bahía Palace del passeig Marítim de Palma. 

Dia 13 

§ Centenari de la mort de sor Francisca Aina Cirer. Per tal motiu es 

constitueix una assemblea promonument en el seu poble natal, 

Sencelles. 

§ Els vaixells Playas de Formentor i Playas de Palmanova cobriran 

els serveis entre Palma i Barcelona. 

§ Benedicció del Club Esportiu Artístic Cultural del Front de 

Joventuts. 

Dia 27 

§ Avui fa un segle que morí sor Francisca Aina Cirer.
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§ Homenatge al músic manacorí Antoni Noguera per part de la 

Capella de Manacor en el Cercle Mallorquí. 

§ Benedicció de 42 habitatges per a obrers construïdes per la Caixa 

d’Estalvis i Mont de Pietat a Son Orpi del Molinar. 

Abril 
Dia 3 

§ Inauguració de les reformes dels jardins de la muralla del Mirador 

fetes per la Comissió d’Eixample de l’Ajuntament de Palma. 

Dia 19 

§ Inauguració a Palma del Club Vespa, amb seu en el Bar Tulsa de 

la plaça Rosselló. 

Dia 23 

§ L’Institut d’Estudis Catalans atorga un premi al P. Rafel Ginard 

Bauçà, TOR, per l’obra Cançoner popular de Mallorca. 

Maig 
Dia 1 

§ 25è aniversari de la reorganització de la Congregació Mariana 

d’Esporles. 

Dia 7 

§ Homenatge del clergat mallorquí al bisbe de Mallorca, Joan 

Hervàs i Benet, que fou obsequiat amb un calze. 

Dia 22 

§ Festival artístic i cultural del Front de Joventuts en el Teatre 

Principal. 

Dia 27 

§ Clausura del I Concurs d’Economia Domèstica a l’Institut Laboral 

de Felanitx.
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Juny 
Dia 4 

§ El doctor Jesús Enciso Viana (19551964) ha estat nomenat nou 

bisbe de Mallorca. 

Dia 6 

§ Inici a Palma de la XX Assemblea de la Federació Espanyola de 

Centres d’Iniciativa i Turisme, coincidint amb les bodes d’or del 

Foment de Turisme de Mallorca. Antoni Mulet Gomila rep la 

Medalla d’Or de l’esmentada federació. 

Dia 19 

§ Inauguració del Club Nàutic Formentor vora l’hotel del mateix 

nom. 

Dia 24 

§ I Gran Carrera Ciclista Indústria i Comerç a Sant Joan. 

Juliol 
Dia 2 

§ Presentació en el Teatre Líric de Palma de la companyia de ballet 

de Juan Tena. 

Dia 3 

§ Bodes d’or de la Congregació Mariana de Santa Catalina. 

Dia 17 

§ Inauguració a l’Arenal del Hotel Arenal. 

Dia 23 

§ Arriba a Palma el director del diari New York Herald, Mr. Banett i 

la seva esposa per passar unes vacances a Formentor. 

Dia 27 

§ Mor el bisbe de Vic, el mallorquí Joan Perelló Pou, missioner del 

Sagrats Cors (19271955).
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Agost 
Dia 8 

§ Mor a Ourense el ciclista sineuer Francesc Alomar a causa d’un 

accident durant una carrera. 

Dia 14 

§ Pren possessió del seu càrrec el nou bisbe de Mallorca, Jesús 

Enciso Viana. 

Dia 15 

§ Benedicció d’un monument a Sencelles en honor de sor Francisca 

Aina Cirer. 

Dia 16 

§ L’actriu nordamericana Bebe Daniels arriba a Mallorca 

acompanyada del seu marit. 

Dia 20 

§ Enterrament de Joan Marquès Arbona, fundador i director del 

setmanari Sóller i soci d’honor de l’Associació de la Premsa de 

Balears. 

Dia 23 

§ Acaben les obres del sanatori infantil de Cala Gamba amb una 

capacitat per a 40 llits. 

Dia 29 

§ Inauguració d’un nou enllumenat més modern en el passeig de 

Sagrera i en els carrers de Lluís Fàbregues Bosc i del soldat 

Marroig, tots ells de Palma. 

Setembre 
Dia 25 

§ Inici del IV Congrés d’Història de la Corona d’Aragó a Palma.
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Octubre 
Dia 2 

§ Clausura del IV Congrés d’Història de la Corona d’Aragó a càrrec 

del ministre d’Educació Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez. 

Dia 5 

§ Investeixen doctor de l’Escola Lul·lista de Palma al P. Eugenio 

Kanar de Jordània. 

Dia 9 

§ Arriba a Balears el cap d’Estat, el generalíssim Francisco Franco 

Bahamonde. 

Dia 11 

§ Balears es proclama campiona d’Espanya per regions de ciclisme. 

L’equip està format pels ciclistes Gual, Trobat i Company. 

Dia 16 

§ Inauguració de la nova biblioteca de la Soledat, organitzada en el 

saló d’actes del grup escolar d’aquella barriada. 

Dia 21 

§ Investidura del Dr. Federico Stegmüller de la Facultat de Teologia 

de Friburg a l’Escola Lul·lista. 

Dia 23 

§ 2.837 al·lots i 1.267 al·lotes estudien batxillerat a Mallorca. 

§ La revista Panorama Balear acaba de publicar el nombre 50 de les 

seves monografies culturals. Editada des del 1951 amb temes 

d’art, literatura, història, folklore, gastronomia i arqueologia de 

les Illes Balears. 

Dia 30 

§ Bodes d’or de la fundació de la casa noviciat del germans de La 

Salle.
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Novembre 
Dia 1 

§ L’Adoració Nocturna de Felanitx celebra les seves bodes d’or 

fundacionals. 

Dia 8 

§ El coronel Mateu Llobera Balaguer ha estat nomenat nou 

president de la Diputació Provincial de Balears. 

Dia 20 

§ Col·locació de la primera pedra de l’església de Sant Francesc del 

Pil·larí. 

Dia 23 

§ La Congregació Mariana de Sóller celebra les bodes d’or 

fundacionals. 

Dia 29 

§ Col·locació de la primera pedra del temple parroquial de Son 

Ferriol. 

Desembre 
Dia 3 

§ El Foment de Turisme de Mallorca celebra les bodes d’or 

fundacionals. 

Dia 4 

§ Clausura a Palma de la I Convenció d’Agents del Biscuter amb la 

benedicció de més de doscents vehicles. 

§ 25è aniversari de la fundació de les Associacions de Joventut 

Femenina i d’Aspirants d’Acció Catòlica de Mallorca. 

Dia 25 

§ Mor víctima d’un col·lapse cardíac l’actual rector de l’Schola 

Lulística Mayoricensis, Mn. Francesc Sureda Blanes (18881956).
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1956 
Gener 
Dia 15 

§ Entrega al ciclista felanitxer, Guillem Timoner, del trofeu al millor 

esportista de l’any. Premi atorgat per la revista barcelonina Vida 

Deportiva i entregat en el saló d’actes de l’Associació de la 

Premsa. 

Dia 28 

§ Festa menorquina organitzada per la societat Amics de Mallorca i 

la Casa de Menorca. 

Febrer 
Dia 5 

§ 162 embarcacions integren la flota pesquera de Palma. 

Dia 8 

§ 30è aniversari de la fundació del Cercle Recreatiu de Muro. 

Dia 9 

§ Inici dels actes commemoratius del IV Centenari de Sant Ignasi a 

Palma amb una conferència del pare José Antonio de Laburu, 

S.J., en el Cercle Mallorquí. 

Dia 11 

§ Inauguració de l’Assemblea de les Cambres de la Propietat 

Urbana de la zona de Llevant. 

Dia 12 

§ Actuació de la cantant Imperio Argentina en el Teatre Principal de 

Palma. 

Dia 18 

§ Homenatge al poeta francès Paul Claudel a l’Aliança Francesa de 

Palma amb motiu del  primer aniversari de la seva mort.
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Març 
Dia 10 

§ El poeta i escriptor Mn. Miquel Costa i Llobera ha estat proclamat 

fill il·lustre de la Província. 

Dia 11 

§ Homenatge al capità general de Balears, Antonio Castejón 

Espinosa, organitzat pels seus companys d’estudis del Col·legi 

Peninsular del Barcelona. 

Dia 17 

§ Homenatge a Elvir Sans Rosselló (18961972), president del 

Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Dipositaris de 

l’Administració Local de les Balears, amb motiu del seu ingrés a 

l’Ordre del Mèrit Civil. 

Dia 18 

§ Desè concurs provincial de Formació Professional Obrera 

organitzat per la delegació provincial del Front de Joventuts. 

§ Commemoració del 50è aniversari de la fundació de la Caixa 

d’Estalvis i Mont Pius de Sa Pobla. El seu fundador és Mn. Joan 

Parera Sansó. 

Abril 
Dia 1621 

§ I Congrés Provincial de Transports organitzat pel Sindicat de 

Transports. 

Dia 21 

§ Arriba a Palma la relíquia de Sant Ignasi de Loyola que és rebuda 

per les màximes autoritats de les Illes en el moll de Palma per, 

posteriorment, fer un recorregut cap a la catedral. 

Dia 22 

§ Jornades ignasianes a la Sala Born de Palma amb conferències de 

Lluís Ramallo, degà del Col·legi d’Advocats, Gabriel Cortés,
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periodista, Jeroni Massanet, degà del Col·legi de Notaris, l’advocat 

Pere Ballester, i Antoni Sancho, canonge magistral. 

Dia 28 

§ Arriben a Palma els prínceps de Mònaco, Rainiero i Patrícia 

Gracia, coneguda per Grace Kelly. 

Maig 
Dia 1 

§ Beneïda i col·locada la primera pedra de l’estació experimental 

d’avicultura de Santa Maria del Camí. 

Dia 13 

§ 50è aniversari de la fundació de la Seràfica província espanyola 

dels pares franciscans. 

Dia 15 

§ Comença a Palma la XIV Assemblea de la Federació Nacional 

d’Associacions de la Premsa de l’Estat espanyol. 

Dia 16 

§ Represa de les tasques acadèmiques de l’Escola Lul·lística 

Majoricense després d’haver transcorregut tres mesos de dol amb 

motiu de la mort del seu primer rector Mn. Francesc Sureda 

Blanes. 

§ S’anomena al canonge Sebastià Garcias Palou (19081993) nou 

rector de l’Escola Lul·lística. Aquest càrrec el mantingué fins a 

1987. 

Juny 
Dia 2 

§ Benedicció del local del Col·legi Oficial d’Aparelladors de 

Catalunya i Balears al carrer de la Beata Catalina Tomàs de 

Palma.
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Dia 4 

§ I aniversari de la designació episcopal de Jesús Enciso Viana per 

part de la Santa Seu. 

Dia 7 

§ Inauguració oficial de la Residència Sanitària de l’Assegurança de 

la Malaltia a Son Dureta de Palma. 

Dia 1417 

§ Actes commemoratius del centenari de la fundació de les 

religioses franciscanes de Palma. 

Dia 17 

§ Inauguració de la Societat Esportiva de Campos. Per tal motiu 

s’organitza una cursa ciclista. 

Dia 24 

§ XVè dia del congregant a Montisión de Palma. L’acte l’organitza la 

Congregació Mariana de Palma. 

Dia 29 

§ Comença el I Gran Circuit a Mallorca de ciclisme amateur amb 

un total de 44 participants. 

Juliol 
Dia 1 

§ Més de quinze mil turistes alemanys visitaran Mallorca durant 

aquest any. 

Dia 7 

§ El bisbe Enciso beneeix la primera pedra del Grup Sant Josep de 

40 cases per a famílies modestes vora l’església i l’escola del 

mateix nom. 

Dia 8 

§ Es beneït a Sineu el monument al ciclista Francesc Alomar.
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Dia 10 

§ Arriba a Palma el vicepresident dels Estats Units Richard Nixon, 

per entrevistarse amb el ministre d’Afers Exteriors espanyol, 

Alberto Martín Artajo. 

Dia 25 

§ Vè centenari de la fundació de la Col·legiata de Santa Maria de 

Lluc. 

Agost 
Dia 2 

§ Francesc Tortella s’ha proclamat campió de les Balears de ciclo 

pedestrisme en una cursa celebrada a s’Arenal i organitzada pel 

Club Ciclista Llucmajor. 

Dia 14 

§ Comencen els actes commemoratius del 25è aniversari de la 

constitució del Club Esportiu Galguero Balear (20 de gener de 

1931). 

Dia 17 

§ XXVè aniversari de la fundació del canòdrom de Palma. 

Dia 19 

§ El Club Playas, beneeix i inaugura dos nous balnearis a 

Formentor i al Port de Pollença. 

Setembre 
Dia 34 

§ Actes commemoratius del XXè aniversari de la victòria a Porto 

Cristo, organitzats per la Prefectura Local de Falange Espanyola 

Tradicionalista i de les JONS i pel propi ajuntament. 

Dia 4 

§ El mallorquí Antoni Mairata s’ha proclamat campió d’Europa de 

pesca submarina en aigües de Baòtia.
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Dia 12 

§ Homenatge del Foment de Turisme de Mallorca a Francesc Vidal 

Sureda (18881942) per la seva tasca en la difusió internacional 

del nom de l’illa. 

Dia 22 

§ La selecció balear s’ha proclamat campiona d’Espanya de natació 

de Educació i Descans en la seva quinzena edició. 

Octubre 
Dia 712 

§ Publicació de la carta pastoral del bisbe Enciso sobre els Cursets 

de Cristiandat a tots els mitjans de comunicació de l’illa. 

Dia 14 

§ El Diario de Mallorca acorda la celebració d’un homenatge pòstum 

a l’artista Julio San Martín, que havia estat secretari del Cercle de 

Belles Arts. 

Dia 19 

§ Mor el periodista Joan Ramis d’Ayreflor Saura que, entre d’altres 

coses, havia estat director del Correo de Mallorca. 

Dia 28 

§ Es celebra a Palma el pas de les Falanges Juvenils a la Guàrdia 

de Franco. 

Novembre 
Dia 1 

§ 25è aniversari de la coronació de la Verge de la Salut. 

Dia 4 

§ Cinquena convenció a Mallorca de  «Iberia Radio  Radio para 

todos». Es tracta d’una exposició d’aparells radiofònics.
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Dia 19 

§ L’Schola Lulística Mayoricensis i l’Institut Nacional 

d’Ensenyament Mitjà Ramon Llull celebren una sessió acadèmica 

en homenatge al centenari de naixement de Marcelino Méndez y 

Pelayo. 

Dia 2527 

§ I centenari de les Conferències de Sant Vicenç de Paül a Palma. 

Desembre 
Dia 1 

§ El Ministeri de Treball aprova la creació a Sóller de la Cooperativa 

de l’Habitatge Nostra Senyora de la Corona. 

Dia 2 

§ Beneïda i inaugurada la Tómbola de Sant Josep a benefici del 

Patronat Obrer de Palma. 

Dia 4 

§ Es celebra a Palma la I Assemblea de Lube NSU a l’hotel Bahía 

Palace. 

Dia 9 

§ El doctor Bartomeu Torres Gost, canonge de la catedral de 

Mallorca, acaba de publicar el llibre Apología de Costa y Llobera. 

Dia 11 

§ Acte final de les bodes d’or de la restauració de l’ordre Caputxina 

a Palma. 

Dia 16 

§ Guillem Timoner Obrador es proclama campió d’Espanya de 

velocitat en la categoria de professionals. 

§ L’advocat i polític Fèlix Pons Marquès (19101970) fou elegit degà 

del Col·legi d’Advocats de Balears. La seva ideologia és demòcrata 

– cristiana.
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Dia 21 

§ Es inaugurada la il·luminació de la font de les Tortugues a Palma. 

1957 

Gener 
Dia 7 

§ 25è aniversari de la mort de l’escriptor Mn. Antoni Maria Alcover 

Sureda (18621932). 

Dia 13 

§ El Foment de Turisme de Mallorca decideix elaborar una pel·lícula 

sobre Mallorca per a la seva promoció exterior. 

Dia 20 

§ Benedicció i inauguració de la Biblioteca de la Casa de Cultura 

d’Artà. 

Dia 27 

§ Mor Joan Cabot Vidal, degà–president de l’Il·lustre Col·legi de 

Procuradors. 

Dia 29 

§ Manuel Bennàssar Màs, nou president del Club Nàutic de Palma. 

Febrer 
Dia 6 

§ Es constitueix la delegació a Balears de l’Associació Espanyola 

d’Amics dels Castells. L’acte de constitució s’ha fet al Govern Civil 

de les Balears. 

Dia 7 

§ Arriba a Palma el nunci apostòlic a Espanya, Hildebrando 

Antoniutti, per celebrar el Dia del Papa que organitza cada any 

l’Acció Catòlica diocesana.
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Dia 11 

§ Coincidint amb la visita del nunci es celebra a la Sala Born de 

Palma un homenatge al Papa Pius XX. 

Dia 16 

§ Beneïda i inaugurada a Inca la cooperativa de consum Santa 

Maria la Major. 

§ Inauguració a Sa Llonja de Palma, aleshores Museu Provincial de 

Belles Arts, d’una exposició homenatge al pintor mallorquí 

Llorenç Cerdà Bisbal. 

Dia 25 

§ El poeta Joan Alcover Maspons (18541926) es proclamat fill 

il·lustre de la província. 

Dia 26 

§ Xè aniversari de la fundació de l’Orquestra Simfònica de Palma. 

Març 
Dia 3 

§ Inauguració d’obres i reformes a la barriada de Son Roca de 

Palma. 

Dia 17 

§ Arriba a Palma el cap provincial d’Educació i Descans, José Maria 

Gutiérrez del Castillo. 

Dia 24 

§ Homenatge al músic Josep Balaguer (Inca, 1869 Palma, 1951) 

per part del Cercle de Belles Arts, col·locant una làpida en el seu 

honor en el Casal Balaguer de Palma. 

Dia 30 

§ Arriba a Palma el nou capità general de les Balears, José Cuesta 

Monereo.
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Abril 
Dia 2 

§ Benedicció del grup d’habitatges Verge de Lluc que l’Obra Sindical 

de la Llar ha construït en El Vivero de Palma. 

Dia 7 

§ Restauració de l’església de Sant Joan de Malta per iniciativa del 

pare Antoni Tauler i pagada per Elionor Servera de March. 

Dia 8 

§ Inauguració del bar–restaurant Morocco a la platja de Palma 

Nova. 

Dia 13 

§ Mor Elionor Servera Melis (18881957), esposa del financer Joan 

March Ordines. 

Dia 20 

§ La companyia anglesa BEA inaugura d’una nova línia aèria entre 

Palma i Manchester. 

Maig 
Dia 5 

§ Benedicció i col·locació de la primera pedra de l’església 

parroquial de l’Immaculat Cor de Maria a l’Eixample de la ciutat 

de Palma. 

Dia 11 

§ Arriba a Palma el ministre d’Informació i Turisme, Gabriel Arias 

Salgado, per clausurar el IV Consell Nacional de Premsa. 

Dia 18 

§ El bisbe de Mallorca, Jesús Enciso Viana (19551964), funda la 

Unió de la Decència Pública, associació de caire moralitzador. 

Dia 22 

§ 5è centenari de la mort de Santa Rita de Càsia a l’església dels 

Socors de Palma.
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Dia 23 

§ Rafel Villalonga Blanes pren possessió del càrrec de president de 

la Diputació. 

Dia 2630 

§ Es celebra a Mallorca el I Congrés Eucarístic Diocesà. 

Dia 29 

§ Arriben a Palma el Sha d’Iran i la seva esposa, l’emperadriu 

Soraya. 

Juny 
Dia 2 

§ La societat de socors mutus La Protectora fa un homenatge a 

Manuel Ferrer Arbona amb motiu dels seus 25 anys com a 

president de l’entitat. 

Dia 8 

§ La Penya Ciclista Rotlet organitza el I Gran Premi Miquel Palmer. 

§ Clausura del I Consell Sindical Provincial de Pesca. 

Dia 16 

§ Per iniciativa de Miquel Fiol Nigorra s’ha constituït la Penya 

Motorista Sant Joan. 

Juliol 
Dia 1 

§ Arriba a Palma el ministre de Marina, l’almirall Abárzuza. 

Dia 4 

§ El pare Miquel Batllori Munné, SJ (Barcelona, 1909) és nomenat 

nou Acadèmic de la Història en substitució d’Eloy Bullón. 

Dia 9 

§ Inauguració del segon tram del passeig Marítim de Palma.
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Dia 14 

§ L’escriptor Camilo José Cela, resident al barri de Palma de Son 

Armadams, rep un homenatge per part del Cercle de Belles Arts. 

Dia 20 

§ Els Ducs de Windsor arriben a Formentor amb el vaixell La creole, 

propietat del navilier grec Stavros Niarchos. 

Agost 
Dia 1 

§ Es produeix una explosió a la fàbrica de Gas i Electricitat de 

Sóller. 

Dia 8 

§ L’Associació d’Amics dels Castells d’Espanya fa un homenatge al 

governador civil, Plácido Álvarez Buylla i al militar Lluís Cerdó 

Pujol. 

Dia 12 

§ Inauguració a Palma del IV Congrés de Cirurgia del Mediterrani 

Llatí. 

Dia 18 

§ 25è aniversari de l’Associació de sordmuts d’Acció Catòlica de 

Mallorca. 

Dia 30 

§ Gabriel Roca Garcías (18961986), director general de Ports, rep 

un homenatge per part del Foment de Turisme de Mallorca, 

organisme del que fou president entre 1949 i 1956. 

Setembre 
Dia 7 

§ Els arqueòlegs Manuel Rosengtingl i Wladimir de Lambsdorff 

descobreixen a Deià unes pintures rupestres que daten de uns 

6000 anys AC.
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§ El ministre de Treball Fermín Sánchez Orrio, visita la Delegació 

Provincial de Sindicats. 

Dia 10 

§ Comencen a Mallorca les sessions del V Congrés del INQUA, 

organitzat per l’Associació Internacional d’Estudi del Quaternari 

Dia 24 

§ La Hoja Oficial del Lunes de Palma ha estat premiada per la 

Direcció General de Premsa, en el context dels premis anuals que 

atorga l’organisme. 

Dia 28 

§ Acaben les celebracions de les bodes de plata de la Germandat 

Mèdica–Farmacèutica de Sant Cosme i Damià. 

Octubre 
Dia 1 

§ Mn. Llorenç Riber rep un homenatge al seu poble natal, 

Campanet, amb motiu del 75 aniversari del seu naixement. 

Dia 6 

§ Inauguren a Palma els nous locals de l’empresa d’aviació 

comercial Aerostur SLE al carrer de Jaume III. 

Dia 12 

§ Comencen les celebracions del centenari de la societat Assistència 

Palmesana. 

Dia 22 

§ Bodes de plata fundacionals de l’Associació de la Joventut 

Femenina d’Acció Catòlica Espanyola de Mallorca. 

Dia 23 

§ La cantant Estrellita de Palma triomfa al Teatre Principal.
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Dia 28 

§ Comencen els actes del 50è aniversari de la fundació de l’Escola 

Professional de Comerç de Palma amb la benedicció dels nous 

locals. 

Novembre 
Dia 13 

§ Es celebra a Son Dureta de Palma la primera Reunió Nacional 

d’Especialistes del Tòrax. 

Dia 10 

§ S’estrena a la Sala Augusta de Palma la pel·lícula Lili Marlen. 

Dia 12 

§ Arriben a Palma els congressistes de la Federació Internacional 

d’Agències de Viatges FIAV que fan les seves sessions en el 

transatlàntic anglès Homeric. 

Dia 14 

§ Joan Femenía Perelló (19051962) ingressa a la Reial Acadèmia 

de Medicina i Cirurgia de Palma. Havia estat el fundador de la 

Clínica Femenía (1942) 

Dia 19 

§ Centenari de la inauguració del Teatre Principal de Palma. 

Desembre 
Dia 14 

§ Inauguració del centre de control de Palma de la Zona Aèria de 

Balears. 

Dia 15 

§ Acte commemoratiu de l’Obra de Protecció de Menors en el saló 

d’actes de la Junta Provincial de Protecció de Menors amb motiu 

de la instauració del Dia Mundial del Menor.
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Dia 17 

§ 25è aniversari de la Joventut Oratoriana de Palma (Congregació 

Mariana de la Immaculada i Sant Felip Neri). 

Dia  23 

§ La central del Port d’Alcúdia comença a subministrar energia 

elèctrica a l’illa de Mallorca. 

1958 
Gener 
Dia  3 

§ Inici del procés diocesà per a la beatificació i canonització de 

Cayetana Alberta Giménez, fundadora de l’Institut de Religioses 

de la Puresa de Maria Santíssima i del Col·legi Madre Alberta. 

Dia 12 

§ 75è aniversari de la fundació de l’Asil del Temple. 

Dia 14 

§ 25è aniversari de la mort de l’arquitecte Gaspar Bennàssar. 

Dia 29 

§ Bodes d’or de l’Associació de la Premsa de Palma. 

§ La poetessa Maria Antònia Salvà (18711958) mor a Llucmajor a 

l’edat de 88 anys. 

Febrer 
Dia 3 

§ La Diputació Provincial imposa la medalla d’or a la Verge de Lluc. 

Dia 8 

§ L’Ajuntament de Palma proclama fills il·lustres a Maria Antònia 

Salvà i Josep Maria Tous i Maroto. 

Dia 10 

§ El jove pianista Ramon Coll fa la seva presentació com a 

concertista a Joventuts Musicals de Palma.
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Dia 15 

§ Inaugura les seves sessions el cineclub Alcion en el saló d’actes i 

projeccions de la Casa de Cultura. 

Dia 27 

§ Bodes d’or de la fundació de l’Institut Nacional de Previsió, creat 

per Josep Maluquer Salvador i estabilitzada per Antoni Maura i 

Montaner (18531925). 

Març 
Dia 8 

§ El governador civil i cap provincial del Moviment, Plácido Álvarez 

Buylla rep el Víctor de Plata del Sindicato Español Universitario  

SEU. 

Dia 9 

§ 10è aniversari de la fundació de la companyia de teatre Artis. 

Dia 11 

§ Mor l’advocat i polític Joan Aguiló Valentí (18671932). Fou 

regidor (192022), tercer tinent de batle (192226) i batle (1927 

30) de l’Ajuntament de Palma. 

Abril 
Dia 6 

§ Inauguració del Centre d’Art i Cultura de Llubí. 

Dia 10 

§ Mor a Madrid l’escriptor i periodista mallorquí Francisco Ferrari 

Billoch a l’edat de 56 anys. 

Dia 13 

§ Bodes d’or de la restauració del convent del dominics a Manacor.
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Dia 1320 

§ Celebració de la I Setmana de la Joventut a Mallorca amb una 

sèrie de conferències a la Seu i un acte central a la plaça de toros 

de Palma. 

Dia 20 

§ Comencen els actes commemoratius de les bodes d’or de la 

fundació del Col·legi de La Salle d’Inca. 

Dia 26 

§ Comença a Palma la Conferència hispano–portuguesa de 

l’agència de viatges Wagons Lits Cook. 

Maig 
Dia  7 

§ Centenari de les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül a 

Llucmajor. 

Dia 11 

§ Benedicció del bisbe a les obres de la parròquia de la Santíssima 

Trinitat de Palma. 

Dia 1118 

§ I Congrés Eucarístic Comarcal de Manacor. 

Dia 20 

§ Gran gala artística de la Societat d’Òpera de Mallorca en el Teatre 

Principal de Palma. S’interpreta Carmen amb la mezzosoprano 

Laura Didier. 

Dia 25 

§ Assemblea General de l’Acció Catòlica de la diòcesi de Mallorca 

que commemora les bodes de plata de l’entitat. 

Dia 31 

§ L’associació juvenil Teix inaugura el seu local al carrer de Sant 

Jaume de Palma. Aquesta realitza activitats culturals i 

artístiques, col·loquis, esports i excursionisme.
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Juny 
Dia 1 

§ El bisbe de Mallorca beneeix una capella dedicada a la Verge i 

una creu a l’alt de Na Burgesa de Palma. 

Dia  914 

§ I Congrés Sindical Provincial d’Hoteleria i Turisme a Palma. 

Dia 18 

§ Mor l’actor i director de la companyia Artis, Joan Valls Aguiló 

(19041958). 

Juliol 
Dia 4 

§ El ciclista felanitxer Guillem Timoner millora a Milà la millor 

marca mundial dels 10 quilòmetres. 

Dia 410 

§ I Festival Internacional de Palma d’Art Popular, organitzat per la 

Junta Provincial d’Informació i Turisme a la plaça de Toros. 

Dia 711 

§ V Col·loqui Nacional de Pastoral Litúrgica celebrat a Mallorca. 

Dia 1820 

§ I Gran Cinturó Ciclista a Mallorca, organitzat per Educació i 

Descans amb la col·laboració del Club Ciclista Unió i patrocinat 

pel Diario de Mallorca. 

Agost 
Dia 4 

§ Joan Pallicer rep un homenatge pels seus 25 anys com a director 

de Mare Nostrum i la Mútua Balear. 

Dia 15 

§ Inauguració del Cercle Cultural del Port de Pollença.
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Setembre 
Dia 7 

§ L’Associació d’Antics Blauets de Lluc celebra el 20è aniversari de 

la seva constitució. 

Dia 15 

§ Inaugurat un centre docent a la barriada dels Hostalets el Consell 

Escolar Primari Pare Vives. 

Dia 16 

§ La distribuïdora cinematogràfica Exclusivas Films Baleares  

EFIBA celebra la convenció de 1958 a la Sala Augusta de Palma. 

Dia 27 

§ L’escriptor i sociòleg Mn. Bartomeu Quetgles Gayà (19001964) 

rep la Medalla d’Or del Treball concedida per la Junta Àmplia de 

Comandaments de Central Nacional Sindical CNS de Balears. 

Octubre 
Dia 4 

§ Beneït i inaugurat el Club Lambretta de Mallorca, que té el seu 

local social a la plaça del cardenal Reig, 7 de Palma. 

Dia 8 

§ Mor el papa Pius XII. 

Dia 812 

§ 10è aniversari del Club Nàutic de Palma. 

Dia 11 

§ Mor Mn. Llorenç Riber Campins, fill il·lustre de Campanet i 

membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. 

Dia 19 

§ S’inaugura a Binissalem la cooperativa de consum La Asunción. 

Dia 21 

§ Ràdio Mallorca celebra les seves bodes de plata fundacionals.
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Dia 28 

§ El cardenal Roncalli, patriarca de Venècia, ha estat elegit papa. 

Aquest adoptarà el nom de Joan XXIII. 

Novembre 
Dia 1 

§ En el Teatre Principal de Palma es celebra un acte commemoratiu 

del 25è aniversari de la fundació de Falange. 

Dia 1522 

§ Mallorca commemora el IV centenari de la mort de Carles I. 

Dia 24 

§ El diplomàtic mallorquí Guillem Nadal Blanes rep un homenatge 

a l’Ambaixada d’Espanya a Bonn. 

Dia 28 

§ El Veloz Sport Balear rep la medalla d’or al mèrit ciclista 

concedida per la Federació Nacional de Ciclisme. 

Desembre 
Dia 7 

§ 25è aniversari de la fundació de l’Associació d’Antics Alumnes del 

Col·legi Sant Francesc de les religioses franciscanes de Palma. 

Dia 20 

§ L’arqueòleg i historiador Gabriel Llabrés Quintana rep un 

homenatge per part de l’Ajuntament d’Alcúdia, on és col·locat el 

seu retrat a la sala de plens. 

Dia 23 

§ Inauguració dels nous locals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

les Balears, situats al carrer de Sant Bartomeu, 31 de Palma.
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1959 
Gener 
Dia 10 

§ El jesuïta pare Arrupe, provincial del Japó fa una conferència en 

el saló d’actes de la Caixa de Pensions de Palma amb el tema: 

Misiones Católicas en Japón. 

Dia 14 

§ Càritas Diocesana comença l’anomenada  «Operación Botella», on 

els joves de Palma recullen botelles de cada domicili amb la 

finalitat d’obtenir uns diners pels més pobres. 

Dia 15 

§ Es presenta la Coral Polifònica de Sóller, dirigida per Mn. Joan 

Mateu, rector de s’Horta. 

Dia 29 

§ I Aniversari de la mort de la poetessa Maria Antònia Salvà. 

Febrer 
Dia 6 

§ Comencen els actes commemoratius del primer centenari de la 

fundació de les Germanes de l’Ampar (terciàries de Sant Agustí) 

de Palma. 

Dia 7 

§ L’escriptor i advocat Gabriel Cortés Cortés rep un homenatge per 

part de la secció literària Joan Alcover del Cercle Mallorquí. 

Dia 20 

§ 10è aniversari de la mort del periodista i poeta Josep Tous i 

Maroto. 

Dia 22 

§ Més de deu mil homes assisteixen a la processó penitencial de la 

Catedral per pregar pels catòlics xinesos perseguits.
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Març 
Dia 7 

§ Mariano Navarro i Jorge Vigón, ministres d’Hisenda i Obres 

Públiques respectivament, arriben a Palma per fer el lliurament 

simbòlic del nou edifici de l’Aduana. 

Dia 24 

§ Mor el director de Ràdio Mallorca Josep Fuster Fuster. 

Dia 31 

§ El jesuïta Nemesio González Caminero pronuncia una conferència 

sobre Miguel de Unamuno i José Ortega i Gasset al Cercle 

Mallorquí. 

Abril 
Dia 5 

§ La companyia d’aviació comercial SAS inaugura la línia Palma  

Copenhaguen per satisfer la demanda turística dels països 

escandinaus cap a Mallorca. 

Dia 6 

§ El comitè directiu de la Unió Internacional de Productors 

d’Energia Elèctrica UNIPEDE celebra una reunió a Palma. 

Dia 11 

§ Rafel Villalonga Blanes, president de la Cambra Oficial Sindical 

Agrària rep la insígnia de la «Encomienda» del Mèrit Agrícola. 

Dia 1819 

§ I Gran Premi Club Ciclista Palma. 

Dia 2025 

§ I Criterium de Mallorca organitzat per la Penya Ciclista s’Olivera i 

patrocinat pel Diario de Mallorca i la Setmana de la Joventut. 

Dia 26 

§ Inici dels actes commemoratius de les bodes de diamant de 

l’Adoració Nocturna de Palma.
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Maig 
Dia 2 

§ S’estavella un avió austríac a la Serra d’Alfàbia. 

Dia 210 

§ Jornades Europees de Palma de Mallorca en el Cercle Mallorquí 

per tal de despertar la consciència europea entre els mallorquins 

a través una sèrie de conferències realitzades per experts. 

Dia 25 

§ Cent anys del naixement de Josep Tous i Ferrer, fundador i 

director de La Ultima Hora. 

Juny 
Dia 7 

§ Mor el pintor Hermenegild Anglada Camarassa (18731959). 

Dia  25 

§ La companyia Aviaco inaugura el vol Palma  Brussel·les. 

Dia 28 

§ I Concurs de Pesca Submarina organitzat pel CIAS. 

Juliol 
Dia 5 

§ 25è aniversari de la Coronació de la Verge de Sant Salvador de 

Felanitx. 

§ El ciclista de Binissalem Pere J. Gomila es proclama campió 

d’Espanya de l’especialitat de cursa darrera moto en el velòdrom 

de Campos. 

Dia 8 

§ Els prínceps Albert i Paola de Lieja arriben a Palma. 

Dia 1719 

§ Es celebren Las tres nits ciclistes de Palma en el velòdrom de 

Tirador.
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Dia 19 

§ S’inaugura a Petra el Museu i Centre d’Estudis Juníper Serra. 

Agost 
Dia 89 

§ Festes commemoratives del 75è aniversari de la Coronació 

Pontifícia de la Verge de Lluc. 

Dia 12 

§ El bisbe constitueix l’emissora diocesana de Ràdio Nostra Senyora 

de la Salut. 

Dia 21 

§ S’inaugura a Palma l’agència oficial Omega en el xamfrà dels 

carrers del general Goded i de la Victòria. 

Dia 22 

§ El ciclista felanitxer Guillem Timoner es proclama per segona 

vegada campió del món en l’especialitat de cursa darrera moto. 

Setembre 
Dia 11 

§ A Son Bonet aterra per primer cop el reactor francès Caravelle. 

Dia  2830 

§ Curset i assemblea de missions a Palma. 

Octubre 
Dia  1 

§ I Assemblea Diocesana de la Pontifícia Unió Missional del Clergat. 

Dia  1012 

§ I Rally Nacional Vespa Mallorca organitzat pel Vespa Club 

Espanya. 

Dia 12 

§ Comença el Sínode Diocesà de Mallorca.
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Dia 16 

§ El doctor Josep Orlandis, prevere mallorquí de l’Opus Dei, és 

nomenat degà de l’Institut de Dret Canònic de l’Estudi General de 

Navarra. 

Dia 19 

§ Inauguració a Palma de la sucursal de l’agència de viatges 

Interopa SA de Madrid a la plaça Major de Palma. 

Novembre 
Dia 11 

§ Pere Joan Campins, bisbe de Mallorca entre els anys 1899 i 1915, 

rep un homenatge amb motiu del centenari del seu naixement. 

Dia 1424 

§ 10è aniversari de la fundació del Cercle d’Art i Cultura d’Inca. 

Dia 16 

§ El bisbe de Mallorca inaugura l’Escola d’Assistència Social creada 

per Càritas Diocesana. 

Dia 21 

§ Mor el caputxí Atanasio de Palafrugell, que l’any 1913 havia 

fundat la Joventut Antoniana de Palma. 

Desembre 
Dia 7 

§ El bisbe de Mallorca beneeix les instal·lacions de Ràdio Popular, 

emissora diocesana Mallorca. El primer director fou Mn. Guillem 

Fiol Colom (19181993). 

Dia 8 

§ Fundació a la diòcesi de Mallorca de l’Institut Apostòlic Juníper 

Serra amb la finalitat de cooperar en el treball apostòlic 

d’Amèrica.
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Dia 12 

§ Constitució de la Unió Regional de Cooperatives de Balears en el 

saló d’actes de la Delegació Provincial de Sindicats. 

Dia 19 

§ L’Estat compra les accions de la Companyia de Ferrocarrils de 

Mallorca. 

Dia 20 

§ Presentació de l’Orquestra de Cambra de Joventuts Musicals. 

§ 50è aniversari de la mort del pare Joaquim Rosselló, fundador 

dels Missioners dels Sagrats Cors. 

1960 
Gener 
Dia 1122 

§ La Congregació Mariana de Palma organitza sis conferències 

sobre la joventut. 

Dia 15 

§ Reobertura del Teatre Principal de Palma després de les 

reparacions realitzades. 

Dia 18 

§ El bisbe de Mallorca beneeix la Residència Sant Pere per a joves 

instal·lada en el segon pis de l’antic seminari i organitzada pel 

consell diocesà dels joves d’Acció Catòlica. 

Dia 30 

§ Es convoca el I Concurs Provincial de Cinema Amateur, 

organitzat per la secció de fotografia i cinema del Cercle de Belles 

Arts. 

Dia 31 

§ Finalització del actes commemoratius del 50è aniversari de la 

instal·lació dels franciscans a Inca.
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Febrer 
Dia 3 

§ Constitució de l’Assemblea proTurisme d’Hivern convocada pel 

Foment de Turisme de Mallorca. 

Dia 8 

§ L’Ajuntament de Palma aprova que entri en vigor el Pla 

d’Ordenació General de Palma. Aquest no entrà mai en 

funcionament. 

Dia 24 

§ Es concedeix la medalla d’or de la Diputació Provincial a la Secció 

Femenina. 

Dia 25 

§ Els dansaires de la Vall D’Or de Sóller tornen d’una gira per Itàlia. 

Març 
Dia 7 

§ Obertura del XV Curs de Perfeccionament Sanitari, organitzat per 

l’Institut Provincial de Sanitat. 

Dia 11 

§ El doctor Miquel Dolç i Dolç (19131994) es investit magister de 

l’Schola Lul·listica Majoricensis. 

Dia 23 

§ El mallorquí Mn. Francesc Planas i Muntaner, fins aleshores 

vicari general de la diòcesi de Mallorca, és nomenat bisbe electe 

d’Eivissa. 

Dia 27 

§ Comença a Mallorca el I Campionat Social de Regularitat 

organitzat pel Club Lambretta i patrocinat pel Diario de Mallorca.
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Abril 
Dia 3 

§ La Junta Provincial de Turisme iniciarà la senyalització dels 

camins provincials de Mallorca. 

Dia 12 

§ Clausura de les Jornades Pedagògiques per a professors de religió 

i filosofia d’ensenyament mitjà, organitzades per la Comissió 

Diocesana d’Ensenyança Mitjà. 

Dia 1923 

§ Té lloc a Formentor el I Congrés Internacional de Lul·lisme. 

Dia 21 

§ 25è aniversari de l’Escola Lul·lista de Mallorca. 

Dia 27 

§ Es constitueix a Palma l’Agrupació Lírica Sorozábal, integrada per 

professors del Conservatori. 

Maig 
Dia 7 

§ Benedicció i inauguració de l’Estadi Balear. 

Dia 10 

§ Arriba a Mallorca el cap de l’Estat Francisco Franco Bahamonde 

per tal d’inaugurar la central del Port d’Alcúdia. També visita 

Inca, Sa Pobla i Muro. 

Dia 11 

§ Franco visita Menorca per inaugurar una central tèrmica en el 

Port de Maó. 

Dia 19 

§ El periodista mallorquí Miquel dels Sants i Oliver rep un 

homenatge en la inauguració de la XVIII Assemblea Nacional de la 

Federació d’Associacions de la Premsa celebrada a Barcelona.
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Dia 20 

§ I Assemblea Diocesana de Càritas en el saló d’actes del Col·legi 

Sant Francesc de Palma. 

Dia 28 

§ Arriba a Mallorca el nunci del Papa a l’Estat espanyol, mons. 

Hildebrando Antoniutti. 

Dia 30 

§ Es presenta a Palma la nova Lambretta 150 "LI". 

Juny 
Dia 4 

§ Inauguració de l’exposició Una centuria de arte religioso en 

Mallorca, organitzada per la Congregació Mariana en el Cercle de 

Belles Arts i Galeries Costa. 

Dia 9 

§ Mor de forma sobtada i inesperada el general Alfredo Gutiérrez 

López, cap de la Zona Aèria de Balears. 

Dia 13 

§ 25è aniversari de la institució a Palma de la primera Caixa de 

Subsidis Familiars de l’Estat espanyol a iniciativa de Mn. 

Bartomeu Quetgles Gayà (19001964). 

Dia 2123 

§ I Concurs Internacional de Piano Frederich Chopin a la Cartoixa 

de Valldemossa. 

Dia 2328 

§ Es celebra a Palma el IV Congrés Nacional d’Otorrinolaringologia. 

Dia 29 

§ Clausura del 200 Curset de Cristiandat a la diòcesi de Mallorca. 

Els Cursets de Cristiandat foren un moviment de renovació 

espiritual sorgit en el si dels joves d’Acció Catòlica de Mallorca i
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que durant els anys 50 s’escampà arreu de l’Estat espanyol i 

països sudamericans. 

Juliol 
Dia 2 

§ Clausura dels actes commemoratius del 50è aniversari de la 

fundació del Club Pollença. 

Dia 3 

§ Festes commemoratives del III centenari de Sant Vicenç de Paül a 

Santa Maria del Camí. 

Dia 4 

§ Entrada oficial  a Eivissa del bisbe Mn. Francesc Planas i 

Muntaner. 

Dia 10 

§ Bodes de plata del grup escolar de Son Espanyolet. 

Dia 17 

§ Homenatge de les Germandats Obreres d’Acció Catòlica a Mn. 

Bartomeu Quetgles Gayà amb motiu que se li ha concedit la 

Medalla del Treball. 

Dia 18 

§ TVE emet per primera vegada a Mallorca. 

Dia 25 

§ El temple parroquial de Gènova compleix cent anys. 

Agost 
Dia 11 

§ Els prínceps de Mònaco arriben a Formentor amb el vaixell Costa 

del Sol. 

Dia 12 

§ El ciclista felanitxer Guillem Timoner Obrador es proclama 

campió del món per tercera vegada.
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Dia 16 

§ En el Govern Civil es constitueix la Junta Provincial de 

l’Associació Espanyola contra el Càncer. 

Dia 20 

§ Mor Lluís Alemany i Pujol (18801960), vicepresident del Consell 

d’Administració de la Banca March i conseller de la Companyia 

Trasmeditarránea. Entre 1910 i 1933 ocupà diversos càrrecs 

polítics entre els que destaquen el de diputat legislatiu pel Partit 

Liberal verguista i diputat pel Partit Republicà de centre de Joan 

March Ordines. 

Setembre 
Dia 1318 

§ I Setmana Europeista Espanyola a Palma. Entre les activitats més 

importants cal esmentar vàries exposicions d’art i un cicle de 

conferències. 

Dia 14 

§ Es compleixen cent anys del naixement del qui fora arquebisbe 

bisbe de Mallorca, Josep Miralles i Sbert (18601947). 

Octubre 
Dia 2 

§ L’actor mallorquí Fortunio Bonanova torna a residir a l’Estat 

espanyol després de 35 anys a Hol·lywood. 

Dia 15 

§ Inauguració d’una exposició  homenatge al pintor Tito Cittadini 

al Cercle de Belles Arts de Palma. 

Dia 1525 

§ Setmana Cultural dels Estats Units a la Casa de Cultura de 

Palma. Les principals activitats són conferències, pel·lícules i 

exposicions.
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Novembre 
Dia 5 

§ El bisbe de Mallorca beneeix el Col·legi Jesús Maria de les 

Missioneres dels Sagrats Cors al carrer de l’escultor Galmés de 

Palma. 

Dia 13 

§ Inauguració de l’empresa Centre Escanelles Distribuidora de 

RàdioTelevisióIbèria. 

Dia 21 

§ 10è aniversari de la fundació de l’Institut Laboral de Felanitx. 

Dia 22 

§ Guillem Timoner rep les insígnies de la Creu d’Isabel la Catòlica 

per ser campió del món de ciclisme. 

Dia 27 

§ I Circuit Desconegut organitzat pel Moto Club Mallorca. 

Desembre 
Dia 17 

§ 25è aniversari de l’aparició del setmanari Felanitx. 

Dia 28 

§ Miquel Capllonch i Rotger, pianista i compositor pollencí, rep un 

homenatge per part del Club Pollença amb motiu del 25è 

aniversari de la seva mort. 

1961 
Gener 
Dia 1 

§ El diari La Ultima Hora passa a ser Ultima Hora. 

Dia 15 

§ Mallorca té 563 hotels i pensions. Ha augmentat a cap d’any la 

afluència de turistes.
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Dia 17 

§ El músic Capllonch, és anomenat fill il·lustre de Pollença. 

Dia 20 

§ Josep Mascaró Passarius, obté el Premi Ciutat de Palma per la 

seva investigació històrica, La cultura dels talaiots i Baltasar 

Porcel l’obté per la seva novel·la Solnegre. 

Febrer 
Dia 9 

§ V Congrés Nacional a Palma del Skal Club. 

Març 
Dia 17 

§ La població de Palma arriba a 152.040 persones. 

Dia 27 

§ No es troben passatges per venir a Mallorca per Setmana Santa. 

Dia 30 

§ El menorquí, Simón de Olivar Canet, Baró de Lluriach fou elegit 

procurador a Corts per els municipis de Balears. 

Abril 
Dia 27/1 maig 

§ Premis Formentor. Premis internacionals d’editors i Formentor 

61. Carles Barral, president. 

Maig 
Dia 20 

§ Inauguració de l’escola rural denominada «Escuela Nacional Mixta 

de La Almudaina», situada enfront del lloc de Son Toni Martí a 

Menorca.
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Dia 21 

§ Arriba a descansar Rita Hayworth, actriu de Gilda. 

Juny 
Dia 16 

§ Francisco Franco i Carmen Polo, que es troben de creuer arriben 

a Mallorca amb el iot Azor. 

Dia 19 

§ Els ducs de Kent arriben a Formentor. Repercussió a la premsa 

internacional. 

Dia 23 

§ Inauguració de l’Hotel Son Vida. Carmen Polo de Franco hi 

assisteix. 

Juliol 
Dia 23 

§ Inauguració de la carretera de Sóller a Lluc. Hi assisteix el 

ministre d’Obres Públiques, Jorge Vigón i també inaugura el Dic 

de l’Oest i l’Estació Marítima del port de Palma. 

Setembre 
Dia 1 

§ Actuació de The Platters a Tito´s. 

Dia 9 

§ Un incendi destrueix dues fàbriques de sabates a Ciutadella. Les 

fàbriques incendiades eren: Jaime Bagur Moll i Hijos de M.Pons 

Salord. 

Dia 10 

§ Visita a Menorca de l’Orfeó Gracienc.
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Octubre 
Dia 9 

§ El financer Aristóteles Onassis i la cantant d’òpera Maria Callas 

arriben a Palma. 

Novembre 
Dia 19 

§ El batle de Palma, Joan Massanet, anuncia que Palma  «tiene ya 

oficialmente las Fiestas de Primavera». 

Dia 24 

§ Cloenda del III Curs de Formació Político  administrativa per a 

batles i caps locals del Moviment. 

Desembre 
Dia 20 

§ En deu any s’ha multiplicat per sis el nombre d’estades a hotels. 

§ Finalitza la construcció de la primera pista asfaltada de l’aeroport 

d’Es Codolar a Eivissa. 

§ Es publica la catequesi en català del bisbe Enciso. 

§ Francisco Javier Jiménez González és designat nou director de 

Baleares, càrrec que ocuparia fins al 1975. 

§ David Guerrero Sánchez, és designat cap de redacció de Ràdio 

Popular fins al 1971. 

§ Els turistes arribats a Mallorca durant l’any arribaren als 

445.784.
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1962 
Febrer 
Dia 7 

§ L’Ajuntament de Ciutadella concedeix la Medalla d’Or de la ciutat 

a Francesc de Borja Moll. 

Dia 13 

§ Ventada a Palma. Destrossa a Bellver milers de pins, el rellotge de 

l’Ajuntament,... 

Març 
Dia 1 

§ Josep Tous Barberán, fins aleshores redactor en cap, passa a ser 

el director de Ultima Hora, càrrec que ocuparia fins al 1974. 

Dia 3 

§ El publicista i crític teatral Alfredo Marquerie dóna diferents 

conferències a Menorca. 

Dia 10 

§ Mor a Madrid el financer Joan March Ordinas als 81 anys d’un 

col·lapse després de l’accident de cotxe el dia 26 de febrer. 

Dia 17 

§ Èxit del I Saló de la Moda. 

Dia 27 

§ Arribada del vaixell Cabo San Vicente amb centenars d’emigrants 

mallorquins de Buenos Aires. 

Abril 
Dia 4 

§ Mor el tenor Joan Nadal. 

Dia 14 

§ L’Ajuntament concedeix la Medalla d’Or de la Ciutat a la 

Congregació Salesiana.
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Dia 18 

§ Inauguració de l’Institut Laboral de Ciutadella. 

Dia 19 

§ Estrena a Menorca de l’obra de teatre El proceso de Jesús. 

Maig 
Dia 11 

§ Comencen les Festes de Primavera. Festival internacional de 

Pirotècnia en el moll de Sant Carles. 

Dia 16 

§ Maruja Garcia Nicolau és proclamada Miss Espanya 1962 en el 

certamen celebrat al Teatre Líric. 

§ El Consell Econòmico Sindical de Balears publica Perspectivas de 

desarrollo económico de la provincia de Balears. 

Juny 
Dia 1 

§ Maruja Garcia Nicolau és proclamada Miss Europa al Líban. 

Dia 18 

§ Comença a Palma el rodatge de Bahía de Palma amb Elke 

Sommer i Arturo Fernández. 

Dia 28 

§ Inauguració de les instal·lacions del Mallorca Tennis Club. 

Agost 
Dia 4 

§ Bartomeu Capellà del Club Nàutic Ciutadella, es proclama 

campió de les Balears de 200 metres papallona. 

Dia 14 

§ Creació d’una Mutualitat d’Empresaris d’Hosteleria. El president 

del Sindicat d’Hoteleria, Pedro Cabrer, sol·licitava subvencions
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pels hotelers. Anunciava una impugnació a la Carta Econòmica 

de la Diputació de Balears. 

Dia 24 

§ Gran afluència de turistes. Ingrés en divises de 2000 milions de 

pessetes. 

Dia 28 

§ Guillem Timoner es proclama  campió del món de ciclisme per 

quarta vegada a Milà. 

Octubre 
Dia 24/25 

§ L’escriptor Robert Graves, resident a Deià, és candidat a Premi 

Nobel de Literatura de 1962. 

Novembre 
Dia 9 

§ Arriba el passatger un milió a l’aeroport de Son Sant Joan, una 

belga de 60 anys. 

Dia 23 

§ Inauguració de la sala de festes Sa Cova de Ses Àmfores situada 

al camí de Maó a Ciutadella. 

§ Carta de Francesc de Borja Moll a Miquel Forteza amb l’objectiu 

de constituir una societat civil destinada al foment i a la difusió 

de la llengua. La futura Obra Cultural Balear. 

Desembre 
Dia 3 

§ Estrena a la sala Astoria de Bahía de Palma. 

Dia 21 

§ El segon premi i alguns dècims del primer del sorteig de Nadal 

venut a Palma.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

160 

§ Constitució de l’Obra Cultural Balear davant notari. 

§ Projecte de l’hotel Punta Negra i projecte d’hotel de Mar. 

§ I Festival de Música de Pollença. 

§ Es constitueix a Eivissa el grup de pintors Puget en homenatge a 

Narcís Puget. Estava integrat per Antoni Marí Ribas, Portmany, 

Vicent Ferrer Guasch, Antoni Pomar i Vicent Calbet. Biennals 

d’Eivissa. 

1963 
Gener 
Dia 1/2 

§ Apareix el diari Majorca Daily Bulletin, essent Pere A. Serra Bauzà 

el seu editordirector. 

Dia 23 

§ El comandant general de la base naval de Balears Suances 

Juádenes, va imposar la creu del mèrit naval al bisbe de Menorca 

Bartomeu Pascual Marroig. 

Febrer 
Dia 1 

§ Visita del ministre d’Informació i Turisme Manuel Fraga per dur 

a terme la inauguració de la nova seu de la Delegació Provincial 

d’Informació i Turisme. Visita a la costa de ponent, Robert Graves 

i Son Vida. 

Dia 2 

§ El Daily Express publica un reportatge sobre Menorca titulat  «El 

tesoro de las islas soleadas». 

Dia 5 

§ El ministre d’Informació i Turisme Manuel Fraga, visita Menorca i 

diu que s’inclourà a les zones d’interès turístic nacional.
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Dia 8 

§ Miss Nacions Unides a Son Vida. 

Dia 22 

§ La exemperadriu Soraya visita Eivissa. 

Març 
Dia 4 

§ Els Valldemossa celebren les 42 cançons gravades. 

Dia 26 

§ La premsa informa que la Sala de Festes Olimpia, s’havia 

transformat en la parròquia de l’Encarnació a Palma. 

Abril 
Dia 13 

§ Luis García Berlanga anuncia noves orientacions de la censura 

cinematogràfica. Acabaran els canvis de diàlegs i les 

«mutilacions» d’escenes. 

Dies 20/25 

§ Congrés de Joventuts Musicals. Més de 1000 congressistes a Sa 

Llotja de Palma. 

Dia 21 

§ Campanya de promoció turística orientada als viatges de noces. 

Amb la campanya arriben 30 parelles belgues al Port de Sóller. 

Dia 24 

§ A la premsa es planteja el restabliment de la Universitat que 

havia estat tancada el 1836. 

Dia 30 

§ Jorge Semprún rep el Premi Formentor amb El gran viaje.
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Maig 
Dia 4 

§ Inauguració del nou camp municipal d’esports de Ciutadella. 

Dia 11 

§ Máximo Alomar Josa, anomenat batle de Palma després de la 

dimissió de Joan Massanet Moragues. 

Dies 17/26 

§ Festes de Primavera de Palma. 

Juliol 
Dia 17 

§ Inauguració de la Sala de Festes La Cueva del tío Pepe a 

Ciutadella. 

Dia 26 

§ El director general d’Arquitectura anuncia un Pla Especial per a 

Palma. 

Agost 
Dia 16 

§ Escassetat d’aigua a Palma. Negociacions amb el Ministeri 

d’Obres Públiques. 

Dia 25 

§ Eivissa es considerada «El paraíso de los nuevo existencialistas». 

Setembre 
Dia 9 

§ Inauguració del nou edifici de correus de Ciutadella. Estava situat 

a l’antiga casa Can Cabrises. 

Dia 16 

§ Arriba el passatger 1 milió a l’aeroport de Son Sant Joan.
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Dia 14 

§ Inauguració de l’Oficina d’Informació Turística de la Direcció 

General de Turisme pel sotssecretari del Ministeri d’Informació i 

Turisme, Pío Cabanillas. 

Octubre 
Dia 11 

§ 6.630 turistes visitaren Menorca en aquella temporada. 

Dia 13 

§ L’Obra Cultural Balear anuncia un curs de català per a 

professors. 

Dia 26 

§ Mor l’actor dramàtic José Delfín Serra. 

§ Actes de Protesta a Maó i Palma per l’afusellament del comunista 

Julià Grimau. 

Desembre 
§ I Assemblea Provincial de Turisme. 

§ Procés d’urbanització turística, a Alcúdia: Las Gaviotas i Lago 

Esperanza. 

§ Neix a Formentera el pintor Enric Riera. 

§ Estació de televisió a Alfàbia. 

§ Intensa activitat de Joventuts Musicals. 

1964 

Gener 
Dia 11 

§ Creació del I concurs de Betlems familiars. 

Dia 12 

§ El pintor Gustavo i el periodista Miquel Vidal Perelló donen la 

volta a Mallorca a camell.
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Dia 31 

§ Reivindicació de festes de Carnaval a Palma. 

Febrer 
Dia 8 

§ Inauguració de les obres d’eixampla del port de Ciutadella. 

Dia 17 

§ Es publica el perfil psicològic de la joventut mallorquina 

destacant la seva passivitat. Col·loquis a la Congregació Mariana 

de Palma. 

Març 
Dia 5 

§ Reedició del llibre de cuina de Madò Coloma Abrines Solera. Gran 

èxit de vendes, entorn als tres mil exemplars. 

Dia 17 

§ Inauguració del Club Tagomago. 

Abril 
Dia 7 

§ Constitució del I Consell Econòmic i Sindical de Menorca. 

Dia 15 

§ Inauguració de l’hotel Garonda, el primer de luxe de la Platja de 

Palma. 

Dia 24 

§ Arribada de Gràcia i Rainiero de Mònaco. 

Maig 
Dia 22 

§ El Ministeri d’Informació i Turisme afirma que el turisme és  «la 

primera exportación española».
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Dia 27 

§ Notícia de crims a Son Macià i a Palma. 

Juny 
Dia 1 

§ L’Óscar del Turisme de 1964 és atorgat a Mallorca a París. 

Dia 20 

§ Exposició del pintor Augusto Alegret al saló gòtic de l’Ajuntament 

de Ciutadella. 

Dia 27 

§ Homenatge a l’almirall dels Estats Units, David Glasgow Farragut. 

Juliol 
Dia 11 

§ Inauguració de l’hotel Eleycon a Ciutadella. 

§ Surt a la venda el llibre titulat L’illa de Menorca del català Jordi 

Baulies. 

Dia 23 

§ Es posa la primera pedra del Poble Espanyol i del palau de 

Congressos. Es disposa d’un crèdit de 40 milions de pessetes del 

Ministeri d’Informació i Turisme. 

Agost 
Dia 23 

§ Francesc Tortella es proclama campió d’Espanya  «tras moto»  al 

velòdrom de Tiradó. 

Setembre 
Dia 11 

§ Brillant actuació menorquina a la regata internacional celebrada 

a Cala Canutells.
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§ Es crea a Maó una delegació de l’associació Amics de les Nacions 

Unides. 

§ L’Ajuntament d’Alaior, amb motiu de les festes de Sant Llorenç, 

organitza el primer Festival de la Cançó Menorquina. El premi 

consistia amb el trofeu Ala d’Or i 5.000 pessetes. 

§ Ciutadella sol·licita ser declarada monument històrico–artístic . 

Dia 13 

§ Guillem Timoner per cinquena vegada es proclama campió del 

món de ciclisme al parc dels Prínceps a París. 

Dia 20 

§ Mor el bisbe de Mallorca, Jesús Enciso Viana. 

Novembre 
Dia 20 

§ L’augment del cost de la vida a Palma ha estat d’un 5’9% de juliol 

a agost. 

Dia 22 

§ Homenatge a Timoner Medalla al Mèrit Esportiu, Medalla d’Or de 

Palma i de Balears. 

Desembre 
Dia 4 

§ Entrevista a Son Vida entre Hassan II del Marroc i el 

vicepresident del Govern de l’Estat, Agustín Muñoz Grandes. 

Dia 20 

§ Aprovat el Pla de Sanejament de les Zones Turístiques de Balears. 

Participació del Banc de Crèdit Local. 

§ Acaba l’ampliació, el abalisament i l’enllumenat de l’aeroport d’Es 

Codolar a Eivissa. 

§ Les entrades i sortides de passatgers a l’aeroport d’Es Codolar, a 

Eivissa, sumen 152.529 persones durant l’any.
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1965 
Gener 
Dia 2 

§ Actuació de Raimon a Joventuts Musicals. 

Dia 4 

§ Última Hora, anuncia la votació popular anual dels dos millors 

mallorquins de l’any entre els candidats proposats pel diari. 

Dia 9 

§ Homenatge al poeta Àngel Ruiz i Pablo amb motiu del centenari 

del seu naixement. 

Dia 11 

§ Guillem Timoner, cinc vegades campió del món de ciclisme i 

l’empresari turístic Gabriel Barceló, millors mallorquins de l’any 

1964. Es fa l’entrega dels Siurells de Plata dia 28. 

Dia 14 

§ Estrena de la pel·lícula Franco, ese hombre. 

Dia 15 

§ Edicions Cort, propietari de la Revista Cort, comença les seves 

activitats amb dues col·leccions Almudaina i Temas Mallorquines. 

Dia 21 

§ Recital de Mustangs al teatre Líric. 

Dia 26 

§ La Diputació Provincial aprova la redacció del Pla General 

d’Ordenació Urbana de Balears. 

Dia 28 

§ Es fa entrega dels premis Siurells de Plata.
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Febrer 
Dia 6 

§ La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis anuncia la 

construcció d’un centenar d’habitatges de renda limitada a 

Ciutadella. 

Dia 22 

§ S’estrena la zona blava o zona d’estacionament limitat a Palma. 

Dia 24 

§ El I Congrés Econòmic i Sindical de Menorca es va celebrar a Maó 

i va reclamar l’organització de les Illes Balears als cabildos 

insulars. 

Dia 28 

§ Actuació de Los Gatos Negros i Los Pekeniques al teatre Líric. 

Març 
Dia 6 

§ Anunci de la instal·lació d’una factoria de butà a Ciutadella. 

Dia 10 

§ Es fan públiques les dades turístiques de 1964. Els hotels reben 

848.705 clients, i en total hi ha 1.636.821 viatges. 

Dia 13 

§ Es dóna la notícia del nomenament del nou bisbe de Mallorca, 

Rafael Álvarez Lara. 

§ Els Valldemossa actuen a TVE, presentats per Xavier Cugat. 

Dia 23 

§ Arrel dels 80.000 vehicles matriculats a les Balears i de les 

15.000 llicències i permisos de conduir es considera per part de 

l’opinió pública que es va cap a un excés de trànsit.
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Abril 
Dia 18 

§ Ascens a Primera Divisió del Reial Mallorca. 

Maig 
Dia 6 

§ El fiscal manté la petició de 30 anys de reclusió per l’autor de 

l’assassinat comès el 22 de maig de 1964. 

Dia 10 

§ Inauguració a Sóller de forns per a cremar fems. 

Dia 16 

§ Inauguració de l’Hipòdrom de Son Pardo. 

Dia 17 

§ Es va obrir la carretera de Ferreries a Santa Galdana. 

Juny 
Dia 6 

§ Inauguració de les noves escoles de Magisteri. 

Dia 11 

§ Carmen Polo de Franco inaugura la Casa Miquel dels Sants 

Oliver, que seria la nova seu de l’Associació de la Premsa. 

Dia 16 

§ II Festival de la Cançó de Mallorca. 

Dia 17 

§ Visita a Menorca de la Miss Espanya 1965, Alícia Borràs. 

Juliol 
Dia 5 

§ Cròniques a la premsa de l’actuació dels Beatles a Barcelona. 

Dia 26 

§ Presentació de la maqueta de la Policlínica Miramar de Palma.
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Agost 
Dia 1 

§ La revista Cort arriba al número 500. 

Dia 21 

§ Rita Pavone actua a Tagomago. 

Dia 22 

§ El pianista Iturbe al Festival de Pollença. 

Dia 27 

§ L’agència de viatges mallorquina Compas anuncia l’organització 

de vols xàrter i «forfaits». 

Setembre 
Dia 9 

§ Obres d’ampliació a l’aeroport de Son Sant Joan, pista i estació 

terminal. 

Dia 12 

§ Guillem Timoner, per sisena vegada, es proclama campió del món 

de ciclisme. Miquel Mas, campió del món de ciclisme aficionat. 

Dia 16 

§ Mor Ekitai Ahn als 55 anys a Barcelona, exdirector de l’Orquestra 

Ciutat de Palma. 

Dia 29 

§ Guillem Timoner proposa la construcció d’un Palau d’Esports a 

Palma en l’homenatge que se li va retre. 

Octubre 
Dia 4 

§ Victòria de l’equip que representava a Balears al programa de 

TVE La unión hace la fuerza. Estava format pels periodistes 

"Gafín" i Agustín Palmer d’Última Hora, Manuel Álvarez de 

Sotomayor i el metge Eduardo Jordà López.
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Novembre 
Dia 7 

§ Rapte i assassinat d’una nina de 7 anys a Palma. 

Dia 8 

§ Autorització per a la realització des de l’aeroport de Menorca de 

vols xàrters. 

§ Obertura oficial de la base nordamericana de Ferreries. 

Desembre 
Dia 4 

§ Visita del director general de Promoció del Turisme, Juan de 

Arespacochaga. 

Dia 19 

§ Ball de debutants en el Cercle Mallorquí. 

Dia 31 

§ El pintor menorquí Josep Robert Torrent ha estat guardonat amb 

el II certamen Nacional de pintura, de paisatge i costums de 

Balears. 

§ Entre 1965 i 1971 les taxes de creixement del turisme a Eivissa i 

Formentera superen el 30% anual. 

§ A Menorca hi ha hagut 14.439 viatgers allotjats en establiments 

hotelers, l’1'33% del turisme a Balears. 

§ A Mallorca, en quatre anys, s’ha doblat el nombre de turistes. Al 

llar de l’any n’arribaren 960.458. 

1966 
Gener 
Dia 11 

§ Canvi en el sistema de funcionament financer dels ports. 

S’imposen criteris de rendibilitat.
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Dia 18 

§ Campanya publicitària de la Platja de Palma com a destí turístic. 

Dia 20 

§ Premis Ciutat de Palma a Alexandre Ballester, Guillem Frontera i 

Joan Mas. 

Dia 24 

§ Mor en accident de trànsit el ciclista Miquel Bover. 

Dia 30 

§ Siurells de Plata al ciclista Miquel Mas, al batle de Pollença 

Bartomeu Siquier per la tasca del patronat dels festivals musicals 

de Pollença, Miquel Vidal Seguí, president de l’Associació de la 

Premsa va rebre el siurell d’honor. 

Febrer 
Dia 17 

§ Comença l’onada de discoteques. D’entre les primeres, les més 

emblemàtiques foren Sargent Peper’s i Barbarela. 

§ Karina guanya el Festival Internacional de la Cançó de Mallorca 

amb el tema Me lo dijo Pérez. 

Març 
Dia 4 

§ S’informa que el mestre Julio Ribelles seria el director de la futura 

Banda de Música Municipal de Palma. 

Dia 8 

§ Els prínceps de Hohenhole són a Palma per tal d’adquirir terrenys 

a Mallorca. 

Dia 11 

§ L’exrei Saud d’Arabia Saudita arriba a Palma a passar les 

vacances.
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Dia 14 

§ Amarra al port de Palma el vaixell Queen Mary i torna a partir al 

vespre. 

Dia 29 

§ Sentència de pena de mort per l’assassí de la nina que fou 

trobada morta a Palma el novembre passat. Per primera vegada es 

deixen entrar les cambres fotogràfiques a la Sala de l’Audiència. 

Abril 
Dia 2 

§ Es troba a Mallorca el comandant Jacques Cousteau, a bord del 

vaixell oceanogràfic Jean Charcot. 

Dia 9 

§ Desapareix oficialment la censura i entra en vigor la nova Llei de 

Premsa. 

Dia 16 

§ La publicació alemanya Film und frau va publicar un reportatge 

sobre Menorca. 

Dia 18 

§ Primera cursa de bous de la temporada al Coliseu Balear. Paquirri 

fou el gran triomfador. 

Dia 25 

§ Margarita Adrover Fullana fou elegida Miss Isla de la Calma. 

Dia 30 

§ Actuació per primera vegada a Palma de Grupo 15 a Tagomago. 

Maig 
Dia 7 

§ El Cercle Artístic va crear uns Jocs Florals en el seu 135è 

aniversari. Aquests jocs es varen crear per estimular la vida 

cultural menorquina.
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Dia 12 

§ S’expulsen d’Eivissa diversos  «beatniks». La premsa es fa ressò 

que aquests grups de joves arribats de distints països europeus 

cada vegada en són més. 

Dia 18 

§ Juan de Vidal deixa el seu càrrec com a president del RCE 

Mallorca i el passa a ocupar, a partir del 24, José Barona Alcalá. 

§ Actuació al Teatre Líric del London’s Festival Ballet. 

Juny 
Dia 2 

§ Es presenta un nou grup musical mallorquí, Los Sixter. 

Dia 10 

§ Inauguració de la discoteca Zorbas a la Platja de Palma. 

Dia 11 

§ Es troba a Palma el cantant Bill Wayman del grup Rolling Stones. 

Dia 15 

§ Els Javaloyas guanyen el premi a la millor cançó del III Festival 

Internacional de la Cançó de Mallorca, amb la cançó Tot ja és 

mort. 

Dia 16 

§ Pren possessió el nou director del diari Menorca, el periodista 

català Joan Negre Rigol. 

Dia 30 

§ Els mallorquins Juan Gomis i Josep Amengual, guanyen el 

Campionat Mundial de pesca submarina. 

Juliol 
Dia 28 

§ El vaixell de la Trasmediterránea Juan March fa la seva primera 

travessia Palma–Barcelona.
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Agost 
Dia 4 

§ El cantant francès Charles Aznavour passa les seves vacances a 

Palma. 

Dia 9 

§ Obre les portes l’hotel Punta Negra a la Costa d’en Blanes. 

Dia 22 

§ El cantant Tom Jones actua a la sala Tagomago i queda uns dies 

a descansar a Formentor. 

Setembre 
Dia 26 

§ El Govern fixa en 84 pessetes el salari mínim diari. 

Dia 27 

§ S’inaugura oficialment el Museu d’Art Saridakis a Marivent. Va 

quedar formalitzada la seva cessió a la Diputació de Balears feta 

per Ana Marconi. 

Octubre 
Dia 11 

§ Importants danys i inundacions a Palma ocasionats per una 

tempesta. 

Dia 24 

§ El turisme belga anava adquirint una gran importància arrel de la 

connexió de Sabena PalmaBrussel·les. 

Dia 30 

§ Constitució de la Cooperativa Insular de Ramaderia de Menorca a 

Alaior.
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Novembre 
Dia 3 

§ Arriba a Palma l’actriu Brigitte Bardot, acompanyada del seu 

marit Gunter Sachs i es varen allotjar a l’hotel Son Vida. 

Dia 8 

§ L’assassí condemnat a mort el passat mes de març, és absolt de 

la pena de mort i condemnat a 30 anys de presó. 

Dia 14 

§ Es fa públic el resultat de les eleccions a regidor pel terç familiar. 

Foren elegits Gabriel Tous Amorós, Miguel Bernat Arbós, 

Guillermo Oliver Salas i Ramón Colombás Llull. 

Dia 19 

§ Actuació de la cantant Massiel a Palma. 

Desembre 
Dia 3 

§ Visita a Menorca del glossador mallorquí Jaume Calafat. 

Dia 8 

§ Antoni Maria Tomàs, Llorenç Moyà i Joan Mas, premis de Teatre 

1966. 

Dia 16 

§ S’anuncien les reformes urbanes entorn a Sa Llotja. 

§ Durant aquest any començaren a arribar, de manera pacífica, els 

hippies a Formentera. 

§ Crisi industrial. Protesta dels treballadors de la fàbrica de vidres 

de Can Llofriu de Palma que seran indemnitzats.
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1967 
Gener 
Dia 8 

§ Èxit de vendes del llibre de Miquel Forteza sobre els jueus 

conversos. 

Dia 9 

§ S’anuncia que Maria del Mar Bonet s’havia integrat al grup 

musical Els Setze Jutges. 

Dia 13 

§ Inauguració de l’Escola Nàutica de Balears a Palma. 

Dia 20 

§ Els escriptors Jaume Armengol, Jaume Pomar i Rafel Alcover 

foren guardonats amb el Premi Ciutat de Palma. 

Dia 24 

§ L’autor teatral Alfonso Sastre va fer una conferència a l’aula de 

teatre de la Casa Catalana de Palma. 

Dia 26 

§ Xesc Forteza dimiteix com a director i actor de la companyia de 

teatre Artis. 

Dia 29 

§ Siurells de Plata 1966 a l’enginyer Antoni Parietti, president del 

Cercle de Belles Arts, Orquestra Simfònica de Mallorca i Foment 

del Turisme, i Gerard Maria Thomàs rector de l’Estudi General 

Lul·lià. 

§ Primer Festival de Culturisme i elecció de Míster Mallorca. 

Febrer 
Dia 10 

§ Gabriel Janer Manila, nou director de la companyia Artis. 

Dia 17 

§ Comença la I Assemblea Nacional de Municipis Turístics a Palma.
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Dia 16 

§ Conferència de Ramon Tamames sobre Economia i Comerç 

Exterior al Cercle Mallorquí. 

Dia 27 

§ Arribada de l’actriu, guardonada amb tres òscars, Leonor Parker. 

Març 
Dia 1 

§ Fondeja a la Badia de Palma el transatlàntic més gran del món, el 

Queen Elisabeth de 83.673 tones. 

Dia 7 

§ Conferència d’Antonio Gala a la Casa Regional Catalana. 

Dia 8 

§ Inauguració del Poble Espanyol a Palma. 

Dia 17 

§ Mor el bisbe de Menorca Bartomeu Pascual Marroig. 

Dia 18 

§ Arribada dels prínceps d’Espanya per a les regates i el descans. 

Dia 20 

§ Inauguració dels cinemes Jaume III a Palma. 

Dia 28 

§ I Congrés Mundial Interparlamentari a la Sala de Congressos del 

Poble Espanyol amb assistència del ministre d’Informació i 

Turisme Manuel Fraga, del president de les Corts Antonio 

Iturmendi i de José Solís Ruiz, ministre secretari general del 

Moviment. 

§ Estrena de l’obra teatral Ciutadella és l’Havana a Menorca. 

Abril 
Dia 13 

§ Instal·lació de la primera cabina de telèfon pública a Palma.
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Dies 25/29 

§ El X Congrés Arqueològic Nacional va tenir lloc a Menorca. 

§ Instal·lació de l’Aliança Francesa a Ciutadella. 

Maig 
Dia 8 

§ El rei Faisal d’Aràbia Saudita a Palma. 

Dia 30 

§ Inauguració de l’hotel Es Molí a Deià. 

Juny 
Dia 6 

§ Juan Far, campió d’Espanya de billar. 

Juliol 
Dia 1 

§ Constitució de la Mancomunitat d’Ajuntaments per a 

l’abastament d’aigua. 

Dia 2 

§ Ordre Ministerial per obrir estudis universitaris a l’Estudi General 

Lul·lià i oferir així cursos comuns de Filosofia i Lletres amb 

professorat de la Universitat de Barcelona. 

Dia 11 

§ Vol inaugural del DC9 Villa Madrid entre Madrid i Palma en 

cinquanta cinc minuts. La Sra. Polo de Franco va fer el viatge. 

Dia 25 

§ Anunci d’un Festival de Cançó Catalana a Bellver amb intervenció 

de Lluís Llach, Guillermina Mota, Pi de la Serra i Joan Ramon 

Bonet. 

Dia 28 

§ Medalla d’Or de Ciutadella a Pere Hernàndez Sastre.
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Agost 
Dia 24 

§ L’actriu Silvana Mangano i el productor Dino di Laurentis a 

Palma. 

Dia 26 

§ El cantant Gilbert Becaud a Tito´s. 

Setembre 
Dia 5 

§ El sorteig de la Loteria Nacional del Turista es va celebrar al Poble 

Espanyol de Palma. 

Octubre 
Dia 1 

§ Recital de Raimon al cine Born amb la prohibició de cinc cançons 

i forta vigilància policial. 

Dia 18 

§ Inauguració del monument a Ramon Llull d’Horacio de Eguía, al 

passeig Sagrera de Palma. 

Dia 21 

§ S’anuncia la desaparició del Teatre Líric per ferhi els jardins 

públics de s’Hort del Rei. 

Novembre 
Dia 3 

§ Inauguració del polígon industrial d’Asima 

Dia 15 

§ L’aeroport de Son Sant Joan es converteix en el segon receptor 

mundial de vols xàrters. El primer era Londres  Gatway. 

§ Edició de Els Mallorquins de Josep Melià i Pericàs, obra acabada 

el 1963 i retinguda per la censura.
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§ Edició del Dret Civil de les Illes Balears del mateix autor. 

§ Entre el 1959 i 1967 es dóna l’arrencada del procés d’expansió 

turística, es passa de 16.000 a 93.000 places hoteleres, i de 3.000 

a 7.000 places no hoteleres. 

1968 
Gener 
Dia 2 

§ Finalitza el servei ferroviari entre Palma i Felanitx degut, 

teòricament, a la falta de rendibilitat. 

Dia 14 

§ L’investigador Josep Mascaró Passarius, obté el Siurell de Plata. 

Dia 19 

§ Inauguració de la pista de patins a la plaça Berenguer de Palou 

de Palma. 

Dia 20 

§ El ministre d’Indústria Gregorio López Bravo visita Menorca. 

Dia 21 

§ El periodista Jacint Planas Sanmartí, Pere Orpí, Gabriel Janer 

Manila, Font Obrador i Mascaró Passarius premis Ciutat de 

Palma. 

Dia 27 

§ El complex turístic Las Gaviotas de Muro declarat d’interès 

nacional pel Consell de Ministres. 

Febrer 
Dia 4 

§ Exposició del pintor Gaspar Riera al Centre de Belles Arts. 

Dia 6 

§ Juan Carlos Lorenzo, nou entrenador del RCE Mallorca.
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Dia 21 

§ Fou assassinat l’arquitecte Josep Ferragut. 

Dia 27 

§ I Festa de l’Ametller en Flor al Teatre Principal per iniciativa del 

batle Máximo Alomar Josa. 

Març 
Dia 1 

§ Homenatge al pintor Roca Fuster a Palma, que havia obtingut el 

Premi Extraordinari a la biennal de Barcelona. 

Dia 2 

§ Joan Frau Tomàs president de la Cambra de Comerç de Palma. 

Dia 3 

§ Inici del I Trofeu Princesa Sofia d’embarcacions a la Badia de 

Palma. 

Dia 7 

§ Vaga d’estudiants a l’Escola de Comerç de Palma. 

Dia 8 

§ II Festival Internacional del Música organitzat per Joventuts 

Musicals al Teatre Principal. 

Dia 13 

§ Acaba la vaga d’estudiants de l’Escola de Comerç 

Abril 
Dia 2 

§ Inauguració de la línia Palma  Nova YorkPalma de la companyia 

Ibèria. 

Dia 16 

§ Conferència de Mario Vargas Llosa a Palma.
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Dia 27 

§ Actuació de Massiel, recent guanyadora del Festival de Eurovisión, 

al Poble Espanyol de Palma. 

Maig 
Dia 28 

§ S’anuncia l’èxit del jove jugador de bàsquet mallorquí, Rafel 

Rullán Ribera amb el Reial Madrid. 

§ Ressò a la premsa dels fets de maig del moviment juvenil 

d’Europa occidental i del Estats Units. 

Juny 
Dia 12 

§ Acaba la batlia de Màxim Alomar Josa. 

Dia 15 

§ I Festival de la Cançó de Balears a Inca. 

Dia 16 

§ Entrega del disc d’or als Javaloyas a la sala de festes Rosales. 

Dia 18 

§ Inauguració de la central tèrmica de Sant Joan de Déu. 

Dia 19 

§ Inauguració de la Fundació Europea Dragan a Palma. 

Dia 24 

§ Detinguts a la Fira de Mostres de Palma dos homes disfressats de 

dona. 

§ A Formentera, més de 500 estrangers, establerts amb autorització 

per un termini de dos anys prorrogables a altres dos. Hi havia un 

milenar de permisos de residència de tres mesos.
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Juliol 
Dia 4 

§ S’anuncien OVNIS a Mallorca. 

§ Primer premi de la Loteria a Palma i segon a Inca. 

Dia 15 

§ Jimmy Hendrix a la sala de festes Sargent Pepper’s. 

Agost 
Dia 2 

§ El governador civil Plácido Álvarez Buylla, anuncia que Gabriel 

Alzamora serà anomenat batle de Palma. Va prendre possessió el 

9 d’agost. 

Dia 26 

§ Actuació a la sala Rosales del cantautor Joan Manuel Serrat. 

Setembre 
Dia 5 

§ S’anuncia que la obra Els Mallorquins de Josep Melià ha esta 

traduïda al castellà i editada per Cuadernos para el Diálogo. 

Dia 11 

§ Cessà el governador civil de Balears Plácido Álvarez Buylla per 

motius d’edat. 

Octubre 
Dia 1 

§ Víctor Hellín Sol, governador civil i cap provincial del Moviment. 

Dia 9 

§ El batle de Palma Gabriel Alzamora propugna la creació d’una 

Universitat a Mallorca.
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Dia 22 

§ Es beneeix el Col·legi del Calçat de Ciutadella, situat al carrer 

Mallorca. 

Novembre 
Dia 4 

§ Té lloc una de les primeres operacions a Formentera contra els 

hippies. 

Dia 20 

§ S’anuncia que el Club de Mar per a iots de gran tonatge estarà 

acabat el 1970. 

Desembre 
Dia 20 

§ Joan Miró és anomenat fill adoptiu de Palma per l’Ajuntament. 

§ Formentera superava els 3000 habitants, xifra que no es donava 

des dels anys trenta. 

§ Edició de La Renaixença a Mallorca de Josep Melià. 

§ Edició de La Lonja Mallorquina de Sagrera d’Antonio Jiménez 

Vidal, de la Comissió de Monuments i Acadèmic de Belles Arts. 

§ La xifra de turistes arribats a Mallorca durant l’any 1968 

ascendeix a 1.441.836. 

1969 
Gener 
Dia 1 

§ Número extraordinari de Majorca Daily Bulletin dedicat a Joan 

Miró. Cent pàgines a tot color. 

Dia 15 

§ L’empresari Gabriel Alzamora López, procurador a Corts en 

representació dels ajuntaments de Balears.
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Dia 17 

§ Benedicció i inauguració de la sucursal de la Caixa d’Estalvis i 

Mont de Pietat de Balears a Ciutadella. 

Dia 20 

§ Guillem Frontera i Pau Llull premis Ciutat de Palma. 

Dia 25 

§ El folklorista Bartomeu Ensenyat, obté el Siurell de Plata. 

Febrer 
Dia 1 

§ Consagració del nou bisbe de Menorca, Miquel Moncadas 

Noguera. 

Març 
Dia 7 

§ Clausura del IV Congrés Nacional d’Agències de Viatges al palau 

de congressos del Poble Espanyol. 

Dia 25 

§ Inauguració de l’aeroport de Menorca. 

Dia 28 

§ Actuació dels Cantors de Viena al Teatre Balear de Palma. 

§ Informe de policia respecte als hippies, per tal de combatre aquest 

fenomen. Escrit del delegat del Govern. 

Abril 
Dia 4 

§ Dimissió del president de la Federació Balear de Ciclisme, Andreu 

Canals, per les protestes dels corredors.
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Maig 
Dia 2 

§ Inauguració de l’autosafari de Porto Cristo. 

Dia 11 

§ Informe del cap de policia d’Eivissa en el que proposa la 

construcció d’un càmping a Formentera per acollir els hippies. 

Dia 13 

§ El Ballet Nacional de Cuba al Teatre Balear de Palma. 

Juny 
Dia 3 

§ Arribada a Palma del premi Nobel de Medicina Severo Ochoa, 

anomenat acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Medicina i 

Cirurgia de Palma. 

Dia 8 

§ El RCE Mallorca reingressa a la Primera Divisió. 

Dia 20 

§ Obertura de la VIII Fira de Mostres, Artesania i Turisme a Palma. 

§ Es considera nombrosa la presència de hippies a Formentera. 

Juliol 
Dia 9 

§ Juan Luis González Sobral, delegat a les Balears del Ministeri 

d’Informació i Turisme. 

Dia 11 

§ L’Audiència de Palma dicta sentència absolutòria contra els dos 

inculpats del presumpte assassinat de l’arquitecte Josep Ferragut 

per considerar no provats els fets.
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Agost 
Dia 7 

§ Nous albergs per als gitanos que havien viscut a les xaboles 

situades a prop de l’autopista. 

§ Escrit de doscents caps de família de Formentera sol·licitant que 

s’impedís l’entrada a l’illa a les persones que no reunissin  «les 

condicions humanes de sociabilitat». 

Dia 19 

§ Exposició a la sala Peraires de Palma d’obres de Picasso, Miró i 

Tàpies. 

Dia 13 

§ En una comunicació del delegat del Govern a les Pitiüses, ja no es 

parla de hippies, sinó  «grupos de turistas disconformes» als quals 

atribueix «una peculiar forma de vivir y comportarse». 

Setembre 
Dia 3 

§ Inauguració de l’Auditòrium amb un concert de la Filharmònica 

de Berlin dirigida per Herbert Von Karajan. 

Dia 7 

§ S’anuncia l’arribada del passatger 3 milions. 

Novembre 
Dia 26 

§ Vaga dels estudiants de l’Escola de Comerç de Palma. 

Desembre 
Dia 31 

§ Camilo José Cela és declarat fill adoptiu de Palma.
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§ Gabriel Alomar Esteva, Adolfo Esteban Ascensión, Marcos 

Ferragut, el Foment del Turisme i la Societat la Protectora, 

Medalles d’Or de la Ciutat de Palma. 

§ Fundació i activitats de les primeres Comissions Obreres. 

§ La taxa de creixement del turisme a Eivissa i Formentera, ha 

superat el 1969 el 50%. Les entrades i sortides de passatgers a 

l’aeroport d’Es Codolar a Eivissa sumen 693.793 persones. 

1970 
Gener 
Dia 2 

§ Presentació de la novel·la de Guillem Frontera Cada dia que 

calles. 

Dia 6 

§ Mor una hostessa pollencina en un accident aeri de la companyia 

Spantax a Estocolm. En el mateix accident salva la vida una altra 

hostessa mallorquina. 

Dia 8 

§ Pere Serra proclamat director del diari Iberian Daily Sun, que té 

una tirada de 30.000 exemplars a l’estiu. 

Dia 7 

§ Guillem Ginard Oliver anomenat nou president del RCE Mallorca 

després de la dimissió de Servera. 

Dia 19 

§ Mor l’apotecari Gabriel Martí Bella, un gran estudiós de Menorca. 

Dia 20 

§ Premis Ciutat de Palma, al poeta Bartomeu Fiol i al geògraf 

Bartomeu Barceló Pons. 

Dia 29 

§ Arribada a Palma el periodista Manuel Vázquez Montalbán per a 

presentar el seu llibre Manifiesto Subnormal.
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Febrer 
Dia 13 

§ S´inicia el rodatge del film Sin un adiós a Formentor, protagonitzat 

per Raphael i Lesley Anne Down. 

Dia 15 

§ El promotor de l’Auditòrium Marcos Ferragut Fluxà, obté el 

Siurell de Plata. 

Març 
Dia 9 

§ Es projecta a TVE el documental Carta de amor a Mallorca, 

realitzat per l’alemany Hans Reitz. 

Dia 20 

§ Actuació de Lluís Llach a l’Auditòrium. 

Dia 29 

§ Inauguració de la Sala Mozart de l’Auditòrium amb la presentació 

del grup teatre 70 dirigit per Adolfo Marsillach, amb l’obra Águila 

de blasón de Valle Inclán. 

§ El RCE Mallorca davalla a Segona Divisió. 

Dia 31 

§ La Diputació decideix explotar directament el Teatre Principal. 

Abril 
Dia 2 

§ Comença la XX Volta Ciclista a Mallorca. 

Dia 3 

§ Tanca el cinema Actualitats. Havien tancat en poc temps els 

cinemes Modern, Oriental i el Teatre Líric. 

Dia 9 

§ Obertura de la II Assemblea Provincial de Turisme al Palau de 

Congressos del Poble Espanyol.
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Dia 12 

§ Inauguració del Museu de l’Almudaina amb l’assitència de 

Carmen Polo de Franco. 

Maig 
Dia 4 

§ Josep Alcover Llompart pren possessió de la presidència de la 

Diputació Provincial de Balears. 

Dia 7 

§ Es celebra al cine Moderno de Santa Catalina un combat de boxa 

entre federacions d’Aragó i Balears. 

Dia 21 

§ Es dóna compte de la revisió del Pla General d’Ordenació 

Urbanística de Palma amb la direcció de Manuel Ribes Piera. 

§ S’anuncia la revisió del PGOU de Palma. 

Dia 27 

§ Inauguració dels jardins de Sa Quarantena i s’Hort del Rei. 

Dia 29 

§ Inauguració del pas a nivell del carrer de Balmes. 

Dia 30 

§ Inauguració del monument al primer almirall dels Estats Units 

d’Amèrica, David Glasgow Farragut, fill il·lustre de Ciutadella. 

§ Convocatòria dels Premis Born de literatura a Ciutadella. 

Juny 
Dia 11 

§ Celebració del Festival Barbarela de Conjunts dels 70. Els 

guanyadors foren Los bravos. 

Dia 22 

§ Va obrir la biblioteca March ubicada al Palau March de Palma.
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§ Mor Josep Salord i Farnès. Fou un dels capdavanters en la 

represa de la menorquinitat cultural de la postguerra. 

Juliol 
Dia 3 

§ La princesa de Kuwait, Badriah al Saud, descansa uns dies a 

l’hotel de Mar. 

Dia 4 

§ Partit de tenis exhibició a l’Sporting Club Costa d’en Blanes entre 

Manolo Santana i Joan Gisbert. 

Dia 17 

§ L’actor Peter Ustinov assisteix com a membre d’UNICEF al 

«rastrillo» del Poble Espanyol. 

Dia 20 

§ Conflicte laboral a la companyia de tramvies. Els treballadors 

exigien cobrar puntualment i millores laborals. 

Dia 31 

§ Lluís Castaldo realitza un mural de 36 m2 que es situarà als 

jardins de sa Quarentena. 

Agost 
Dia 3 

§ El ministre de comerç, Enrique Fontana Codina, arriba a Mallorca 

per passar uns dies de vacances a Formentor. 

Dia 11 

§ Alliberats dos joves que havien estat perduts a sa Fosca durant 

dos dies i mig. 

Dia 17 

§ S’anuncia que Balears té el 23'3% de la capacitat hotelera de 

l’Estat espanyol.
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Dia 24 

§ Mor a Palma el primer matador de bous mallorquí, Melchor Lladó 

Company, Melchor Belmonte. 

§ El ministre d’informació i Turisme Alfredo Sánchez Bella, visita 

l’aeroport de Palma. 

Dia 26 

§ El ministre d’Informació i Turisme Sánchez Bella visita Menorca. 

§ Entre abril i agost, segons informes oficials, s’expulsaren 1.104 

persones de les Pitiüses per  «conducta antisocial, falta de medios 

económicos, domicilio desconocido y vagabundeo». 

Setembre 
Dia 1 

§ Balears ha triplicat el número de vehicles per habitant en 10 

anys. 

Dia 2 

§ Arriben nins de l’operació  «Plus Ultra»  a Palma procedents de 

Madrid i s’instal·len al seminari seràfic de la Porciúncula. 

Dia 15 

§ Actes commemoratius de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

Medalles a persones d’ideologia tant diferent com Gerardo Maria 

Thomàs, Miquel Miravet i Sebastià Feliu de Cabrera. 

Dia 22 

§ El delegat del Govern a les Pitiüses demana que tot el pes de la 

burocràcia caigui sobre els estrangers que vulguin tenir o tenguin 

negocis a les Pitiüses. Demana la creació a Eivissa d’una 

Inspecció de Treball. 

§ L’Obra Cultural Balear estableix una delegació a Menorca. 

L’entitat estava presidida per Climent Garau i Arbona.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

194 

Dia 25 

§ Arriba a Palma un nou capità general, Mariano Fernández 

Gabarón. 

Octubre 
Dia 6 

§ Es casa a la Porciúncula el cantant del Duo Dinámico, Ramón 

Arcusa, amb l’anglesa Shura Hall. 

§ Inauguració de l’exposició de Joan Miró a la Sala Pelaires. 

Dia 8 

§ Accident d’un camió de CAMPSA al passeig Marítim, vessant 

combustible sobre l’asfalt. 

Dia 22 

§ Un submarí anglès fondeja a la badia de Palma i permet ésser 

visitat. 

Dia 30 

§ Inauguració del complex esportiu Club Natació Palma de Son 

Hugo. 

Novembre 
Dia 4 

§ Paulí Buchens és nomenat nou delegat d’Estadística a Balears. 

Dia 7 

§ Arriben a Palma el portaavions John F. Kennedy i sis destructors 

de l’armada dels Estats Units. 

Dia 23 

§ L’actor Omar Shariff ha estat a Palma per participar en unes 

partides de bridge a l’hotel Melià.
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Desembre 
Dia 1 

§ Carmen Sevilla i Juan Luís Galiardo són a Palma per assistir a 

l’estrena d’Una señora llamada Andrés, convidats per l’empresari 

cinematogràfic Rafel Salas. 

Dia 7 

§ Arriba a Palma el Maharishi Manesh Yagi, filòsof hindú, per 

dirigir uns cursos al castell de Mar de Cala Millor. 

Dia 23 

§ Manifestació a Cort a favor de Franco amb l’assistència d’unes 

cinccentes persones. 

1971 
Gener 
Dia 5 

§ S’abandona la recerca de l’avió desaparegut el 31 de desembre de 

1970 durant la ruta ArgèliaMaó. 

Dia 9 

§ Dos obrers són aixafats per l’enderrocament d’una paret de Can 

Ribes mentre s’enderrocava l’edifici per construirhi uns grans 

magatzems. 

Dia 21 

§ Entrega de premis Ciutat de Palma. 

Dia 27 

§ Es troba una nina morta dins un poal de fems situat al carrer de 

Francisco Fiol Juan. 

Dia 30 

§ El governador civil ha dictat una circular on s’anoten els 

principals requisits per construir hotels: aigua potable,
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tractament i evacuació d’aigües residuals, tractament i eliminació 

de fems i electricitat. 

Febrer 
Dia 8 

§ Enderrocament de l’hotel Insula Augusta d’Eivissa per trobarse 

situat a la capçalera de la pista de l’aeroport d’Eivissa. 

Dia 10 

§ S’aixeca l’escultura de Remigia Caubet davant la torre Pelaires en 

homenatge al general Barceló. 

Dia 18 

§ Jaume Arqué és nomenat entrenador de l’Atlètic Balears. 

Dia 24 

§ La Guàrdia Civil descobreix un carregament de drogues a 

Formentera. 

Març 
Dia 23 

§ Actuació de Mari Trini a la sala de festes mallorquina Barbarela. 

Dia 24 

§ Jerónimo Petro proclamat president de l’Atlètic Balears 

substituint a Genovart. 

Abril 
Dia 5 

§ Comença el III Rallye Mallorca. 

Dia 19 

§ El ministre de Treball Licinio de la Fuente, arriba a Palma per 

visitar les obres d’ampliació de Son Dureta, la delegació del 

Ministeri de Treball i altres dependències socials.
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Maig 
Dia 3 

§ Per primera vegada aterra a Son Sant Joan un jumbo (Boeing 

747). 

Dia 11 

§ Francesc de Borja Moll rep el premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes. 

Dia 17 

§ Es disputa el Gran Premi Nacional d’Hípica a Son Pardo. 

Juny 
Dia 19 

§ Arriba a Palma el ministre d’Informació i Turisme Alfredo Sánchez 

Bella per assistir a la presentació del Mallorca Magazin. 

Dia 21 

§ Inauguració del centre penitenciari de Palma a la carretera de 

Sóller. 

Juliol 
Dia 22 

§ Comencen les operacions per instal·lar el cable telefònic que unirà 

Mallorca amb la península, i permetrà la transmissió simultània 

de 1.380 converses. 

Agost 
Dia 1 

§ Rècord de moviment a Son Sant Joan, amb 509 avions i 52.274 

passatgers. 

Dia 10 

§ Partit inaugural del Trofeu Ciutat de Palma disputat entre el RCE 

Mallorca i el FC Barcelona, amb el resultat d’14.
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Dia 16 

§ Guanya el Trofeu Ciutat de Palma el CSKA de Sofia. 

Dia 19 

§ Els comtes de Barcelona ofereixen una recepció al Palau 

d’Ayamans. 

Setembre 
Dia 20 

§ Mort violenta d’una dona a Manacor a mans d’un home que havia 

entrat a robar a casa seva. 

Dia 21 

§ La grossa de la Loteria de nadal toca a Palma i se’n beneficien 

sobretot membres de la Policia Municipal i funcionaris de 

l’Ajuntament. 

Dia 30 

§ Gabriel Tous Amorós i Guillem Sureda Meléndez són elegits 

procuradors a Corts. 

Octubre 
Dia 1 

§ Inauguració de la nova llibreria Tous amb la presència 

d’autoritats provincials. 

Dia 2 

§ Travessia nedant de Cala Ratjada a Menorca. 

Dia 5 

§ El Club Natació Catalunya guanya el triangular de waterpolo a 

Son Hugo. 

§ S’inaugura el cinema ABC de Palma que es destinarà a 

reposicions.
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Dia 8 

§ Nou sistema de matriculació de vehicles. El primer cotxe 

matriculat amb el nou sistema fou un Citroën C8, amb la 

matrícula PM0000A. 

§ Peregrins de Califòrnia visiten Petra. 

§ Viatge a Eivissa d’una delegació de l’OCB destinada a 

promocionar la tasca d’aquesta entitat. 

Dia 13 

§ L’actor Simón Andreu es casa al monestir de Lluc. 

Dia 21 

§ Es celebra el Congrés de Disseny Industrial ICSID a Eivissa. 

Dia 22 

§ Un jove de Binissalem resulta ferit de bala mentre cantava 

serenates la nit de les Verges. 

Dia 30 

§ Commemoració de la fundació de Falange a Palma. 

Novembre 
Dia 4 

§ Incendi a la capella de les ànimes de l’església de Santa Eulàlia de 

Palma, provocat per un error en el sistema elèctric. 

Dia 11 

§ El RCE Mallorca fitxa l’entrenador alemany Otto Bumbel. 

Dia 24 

§ S’asfalten els carrers de la barriada de "Los demunts" d’Alaró. 

Desembre 
Dia 1 

§ El Diario de Mallorca manté una difusió mitjana amb 12.983 

exemplars editats anualment.
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Dia 4 

§ Es celebra el 66è aniversari del Foment del Turisme de Mallorca. 

§ Joan Fortuny és designat nou entrenador del CN Palma. 

Dia 7 

§ Guillem Frontera presenta la traducció castellana de la seva obra 

Els carnissers a la llibreria Tous de Palma. 

Dia 11 

§ Estrena al cinema Metropolitan de Palma del film Love Story, 

acompanyat d’una desfilada de modes. 

Dia 17 

§ S’inaugura el cable telefònic submarí que unirà Barcelona amb 

Mallorca. 

Dia 21 

§ Homenatge a Bonet de Sant Pere a Palma. 

§ Juan Herrera López, nou capità general de Balears, arriba a 

Palma. 

Dia 22 

§ Homenatge a Picasso a la Sala Pelaires. 

1972 

Gener 
Dia 6 

§ El sorteig de loteria estatal reparteix 50 milions a Mallorca. 

Dia 7 

§ Recital de Maria del Mar Bonet a l’Auditorium. 

§ Torneig triangular de futbol femení amb la presència del Verge de 

Lluc, el Queens Park Rangers Ladies i el Watford Ladies FC. 

§ La novel·la Els Alicors de Gabriel Janer Manila guanya el Premi 

Pla 1972. 

§ Estrena benèfica a l’Auditòrium del film de Summers Adiós 

cigüeña, adiós, organitzada per Rafel Salas.
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Dia 8 

§ Un avió d’Iberia que feia la ruta ValènciaEivissa s’estavella a la 

serralada eivissenca d’Atalayasa i moren els 104 ocupants. 

Dia 11 

§ Dimiteix el batle de Palma, Gabriel Alzamora 

Dia 21 

§ Xam guanya el premi Ciutat de Palma de pintura. 

Dia 23 

§ Es celebra la IV Cross Trofeu Delegat Provincial d’Educació Física 

i Esports amb la participació de 500 persones. 

Dia 30 

§ Inauguració del Club Card de Sant Llorenç. 

Febrer 
Dia 2 

§ El Col·legi d’Arquitectes compra l’edifici de Ca La Torre situat a la 

muralla del mar. 

Dia 16 

§ Llorenç Capellà rep el premi Illes d’Or per la novel·la El pallasso 

espanyat. 

Dia 17 

§ El bisbe auxiliar d’Eivissa Teodor Úbeda Gramage, és nomenat 

administrador apostòlic de Mallorca 

Dia 19 

§ I Setmana Popular de Teatre Balear a Maó. 

§ Rafel de la Rosa pren possessió del càrrec de batle de Palma. 

Dia 26 

§ 60è aniversari de la fundació de l’Associació de Premsa de Palma. 

Dia 27 

§ Comença el campionat de Balears de ciclocross.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

202 

Dia 29 

§ Moren dos joves arrosats pel tren d’Inca. 

Març 
Dia 13 

§ El submarinista mallorquí Josep Amengual fou elegit millor 

esportista de Balears 1971 durant una gala celebrada a Son 

Termes. 

Dia 15 

§ Paco Serra és nomenat nou entrenador de l’Atlètic Balears. 

Dia 16 

§ Inauguració de la II Fira Nacional d’Artesania i Turisme a Palma 

de Mallorca. 

Dia 18 

§ Actuació de Julio Iglesias a la sala Rex de Sa Pobla. 

Dia 19 

§ Actuació de Julio Iglesias a Barbarela. 

Dia 20 

§ El CN Palma rep el Siurell de Plata 1971, juntament amb l’exbatle 

de Palma, Gabriel Alzamora. El Siurell d’honor fou per Pep Costa, 

Picarol a títol pòstum. 

Dia 25 

§ La princesa Sofia inaugura el pavelló de discapacitats Verge de la 

Salut al carrer del general Riera. 

Dia 27 

§ Entrega dels premis del IV Trofeu SAR Princesa Sofía. 

Abril 
Dia 10 

§ Arribada a Mallorca del musicòleg Santiago Kastner.
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Dia 15 

§ Arribada del pianista Artur Rubestein a Palma per oferir un 

recital a l’Auditòrium. 

§ Arribada a Palma del ministre d’Obres Públiques, Gregorio 

Fernández de la Mora. 

Dia 18 

§ El ministre d’Obres Públiques inaugura l’embassament del Gorg 

Blau. 

§ El grup espeleològic Norte de Mallorca, de Pollença, rècord de les 

Balears amb un descens de 185 metres a l’Avenc Fondo. 

Dia 29 

§ Actuació del ballet de Leningrad a l’Auditòrium. 

Maig 
Dia 1 

§ Arriba el transatlàntic Queen Elizabeth II al dic de l’Oest de 

Palma. 

Dia 2 

§ Antoni Alemany Dezcallar és nomenat nou director del Diario de 

Mallorca. Fins aleshores, havia estat conseller delegat d’aquesta 

empresa. Substitueix en el càrrec a Gaspar Reynés Quintana amb 

motiu de la seva jubilació. 

Dia 7 

§ Mor l’exdiputat a Corts i president durant molts anys de la Banca 

Abel Matutes Torres SA, Pere Matutes Noguera a Eivissa. 

Dia 6 

§ El Foment de Turisme acorda declarar Mallorca zona de saturació 

hotelera.
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Dia 9 

§ S’entreguen els premis de natalitat de les Balears. El primer 

premi és per un matrimoni que ha tengut 17 fills, dels quals en 

sobreviuen 15. 

Dia 11 

§ Josep Rubió, medalla d’or de tir amb arc i nou rècord de les 

Balears. 

Dia 13 

§ Inauguració del Teleclub del Port de Sóller. 

Dia 17 

§ Primera trobada de les illes de la Mediterrània, on es duen a 

terme diversos actes culturals relacionats amb les Balears. 

Dia 18 

§ La Diputació Provincial concedeix la placa de plata a la Capella de 

Manacor en motiu del seu 75è aniversari. 

Dia 19 

§ Vicente Parra assisteix a la preestrena del film La semana del 

asesino a Palma. 

Dia 24 

§ L’escultor i pintor Toni Riera exposa a la Galeria Latina. 

Dia 25 

§ Inauguració del camp d’esports de San Fernando. 

Dia 30 

§ S’aprova el pla urbanístic de Ribas Piera en el plenari de 

l’Ajuntament de Palma. 

§ Inauguració del Club de Mar de Palma, amb l’assistència del 

ministre d’Informació i Turisme, Alfredo Sánchez Bella.
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Juny 
Dia 1 

§ El ministre d’Informació i Turisme Alfredo Sánchez Bella, arriba a 

Palma per assistir a la inauguració del Club de Mar de Palma. 

Dia 2 

§ Un nin de 9 anys mor a la barriada palmesana d’El Viver en caure 

a un safareig. 

Dia 7 

§ Rafel Coll s’adjudica el II Trofeu Josep Escalas de ciclisme. 

Dia 11 

§ Un any després de patir un incendi s’ha reconstruït el Centre 

Agrícola d’Andratx. 

Dia 13 

§ Incendi a l’hospital de Son Dureta, amb pèrdues d’entre els sis i 

els set milions. 

§ Juan de Vidal nou president del RCE Mallorca. 

Dia 16 

§ Fondegen a la badia de Palma 36 vaixells de guerra. 

§ El torero Curro Fuentes resulta ferit greument al Coliseu Balear. 

Juliol 
Dia 1 

§ Jaume Lladó i Ferragut ordena l’arxiu històric d’Eivissa. 

§ Actuació de Lluís Llach a l’Auditòrium, omplint absolutament la 

Sala Magna. 

Dia 6 

§ Gran batuda policial a càrrec de la Brigada d’Investigació 

Criminal, a la plaça de Gomila de Palma, que  aconsegueix la 

identificació de més de trescentes persones i les queixes de 

nombrosos afectats.
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Dia 8 

§ Inauguració de la terminal xàrter de l’aeroport de Son Sant Joan, 

amb l’assistència del capità general de la regió aèria Javier 

Murcia Rubió, i el ministre de l’Aire, general Díaz Benjumea. 

Dia 15 

§ Inauguració dels habitatges per a pescadors Bartomeu March, 

amb presència del governador civil. 

Dia 18 

§ S’instal·la un cable marítim per conduir energia elèctrica entre 

Eivissa i Formentera. 

Dia 22 

§ Bernat Verger, nou president del CE Algaida. 

Dia 23 

§ Es cremen cinquanta quarterades en un incendi a Capdepera, a 

Sa Costa. 

Dia 28 

§ Josep Amengual campió d’Espanya de pesca submarina. 

Agost 
Dia 2 

§ Els ambaixadors d’Espanya a Suècia, Alfonso de Borbón i la seva 

esposa, Carmen Martínez Bordíu Franco arriben a Palma per 

passar uns dies de vacances. 

Dia 4 

§ Mor el fotògraf d’Última Hora, Miquel Julià. 

§ Mor un jove a Cala Sant Vicenç apunyalat per motius econòmics. 

Dia 28 

§ Fèlix Rodríguez de la Fuente visita Palma per unirse a la 

campanya d’ADENA a favor de la protecció de Cabrera. 

Dia 29 

§ Comença el VI Certamen Nacional de Cine Amateur de Pollença.
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Setembre 
Dia 6 

§ El cantant Al Bano actua a Santa Margalida. 

Dia 13 

§ Johnny Weissmuller –Tarzán– arriba a Palma per passar uns dies 

de vacances a l’hotel Es Molí de Deià. 

Dia 21 

§ El batle de Nova Orléans, Víctor H. Shiro, visita al batle de Palma, 

Rafael de la Rosa. 

Dia 25 

§ S’elabora un informe i expedient sobre les zones turístiques de les 

Balears amb infrastructures deficients. 

Dia 27 

§ Apareixen diferents articles a la premsa mallorquina sobre la 

problemàtica laboral al sector turístic. 

Dia 30 

§ L’escultor Alexander Calder exposa els seus mòbils a la Sala 

Pelaires de Palma. 

Octubre 
Dia 3 

§ Gala benèfica a Tito’s a benefici del centre Ntra. Sra. de la Salut i 

la Casa de la Infància. 

Dia 4 

§ Presentació de la Història de Llucmajor del Dr. Bartomeu Font 

Obrador al Teatre Recreatiu de Llucmajor, amb l’assistència 

d’autoritats locals. 

Dia 6 

§ L’emir d’Abu Dhabi visita Formentor. 

§ El bisbe Teodor Úbeda rep en audiència als jugadors del RCE 

Mallorca.
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Dia 7 

§ Els telèfons de s’Arenal s’integren a la xarxa automàtica de 

Palma. 

Dia 8 

§ Ádamo descansa a Mallorca. 

Dia 12 

§ Atracament armat a un bar de Cala Major. Resulta ferit un 

cambrer de 23 anys. 

Dia 21 

§ Inauguració de l’Escola Tècnica Professional Sant Josep Obrer de 

Palma, per part de José Aguilar Peris, director general 

d’Ensenyament Professional i Extensió Educativa. 

Dia 31 

§ El tren Palma  Sóller xoca a l’altura del pas a nivell de la 

carretera s’Esglaieta  Santa Maria, amb un camió carregat de 

pedres. 

Novembre 
Dia 1 

§ Es presenta el Renault5 a Palma. 

Dia 2 

§ La princesa Sofia inaugura el XIII Congrés Nacional de Pediatria a 

l’Auditòrium. 

§ La cantant Cecilia actua a la discoteca Barbarela de Palma. 

Dia 3 

§ Incendi a un hotel de Can Pastilla. Dos bombers resulten ferits a 

causa d’una explosió en el moment dels treballs d’extinció. 

Dia 4 

§ Alexander Calder dóna el seu mòbil anomenat Nancy a la ciutat 

de Palma.
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§ Es crea la Fundació Cultural Eivissa amb donatius d’Abel 

Matutes Juan. 

Dia 18 

§ Ramón Tamames visita Palma per pronunciar una conferència a 

la Facultat de Dret sobre Espanya i el Mercat Comú. 

Desembre 
Dia 7 

§ El campió del món Ángel Nieto és a Palma per presentar la seva 

nova moto. 

Dia 9 

§ El presentador del programa Un, dos, tres,... Kiko Ledgard actua a 

Palma. 

Dia 11 

§ Abandonen una nina de tres mesos d’edat a una clínica de Palma. 

Dia 16 

§ Els campions mundials de classe optimist de vela, Tomàs Estela i 

Jordi Martí reben el Siurell de Plata. Els siurells de fang són per 

Can Jaume i Gabriel Gordiola de Vidres Gordiola. 

Dia 20 

§ Incendi a l’estació de ferrocarrils de Mallorca. 

Dia 22 

§ Carles Mir, nou president del Foment de Turisme de Menorca. 

1973 
Gener 
Dia 4 

§ Inauguració de la galeria 4 Gats per Ferran Cano i Àngel Juncosa. 

Dia 10 

§ L’equip de bàsquet femení Hispània, campió del grup A femení.
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Dia 13 

§ Arquitectes de Catalunya i Balears es manifesten en contra dels 

Plans Generals d’Ordenació d’Eivissa per considerarlos un 

atemptat contra el paisatge. 

§ Inauguració del LíricoPalace per l’empresa RosesTous. 

Dia 17 

§ Tomàs Estela elegit millor esportista juvenil i infantil de Balears 

1972. 

Dia 19 

§ Joe Rígoli actua a la gala d’horabaixa de Tito’s. 

Dia 21 

§ Joan Llabrés premi Ateneu de Maó 1972 amb un treball sobre els 

mariners holandesos al port de Maó el s. XIX. 

Dia 22 

§ Entrega dels premis Ciutat de Palma. 

Dia 27 

§ Es constitueix a Palma la Facultat de Filosofia i Lletres, depenent 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Dia 31 

§ Apareix la revista Eivissa editada per l’Institut d’Estudis 

Eivissencs. Serà una continuació de la desapareguda Ibiza, 

fundada el 1945 per la Societat Cultural Ebusus. 

Febrer 
Dia 2 

§ Primera exposició individual de Ramón Canet a la Galería Ariel. 

Dia 3 

§ L’actriu Nuria Espert visita Palma per representar l’obra Yerma de 

Federico García Lorca a l’Auditòrium.
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Dia 3 

§ La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares compra el 

molí de’n Gaspar de Llucmajor per restaurarlo i convertirlo en 

museu etnogràfic. 

§ Antoni Mestres, nou president de l’Athlètic Balears. 

Dia 10 

§ El Dr. Joan L. Cerdà Martín obté la càtedra d’Anàlisi Matemàtica 

5 a la Facultat de Ciències Matemàtiques de la UAB. 

§ Inauguració del cinema Arlequín de Palma. 

Dia 14 

§ El Ministeri d’Informació i Turisme no concedeix permisos per 

edificar nous hotels a Eivissa a causa de la saturació de l’illa. 

Dia 16 

§ Damià Huguet rep el premi Illes d’Or per la novel·la Cinc minuts 

amb tu. 

Dia 17 

§ Comencen les obres del futur Parc de la Mar de Palma. 

Març 
Dia 5 

§ Entrega de premis a l’hotel de Mar del Trofeu Cobra de Tenis, 

disputat a les pistes del Gran Playa Tenis Club. 

Dia 12 

§ Dotze mallorquins moren en un accident d’aviació, quan un DC9 

d’Iberia s’estavellà a França mentre feia la ruta PalmaLondres. 

Dia 15 

§ Inauguració a Palma de la III Fira Nacional d’Artesania i Turisme. 

Dia 19 

§ Tomàs Estela elegit millor esportista de l’any.
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Dia 23 

§ El Consell de Ministres multa el Club de Vacaciones Maryneland 

de Formentera per haver obert sense autorització i no tenir els 

requisits mínims d’infrastructura. 

Abril 
Dia 5 

§ L’actor José Luís López Vázquez arriba a Palma per assistir a la 

projecció del film Mi querida señorita. 

Dia 13 

§ Teodor Úbeda nomenat nou bisbe de Mallorca, tot i que fins a 

1976 regí la diòcesi d’Eivissa com a administrador apostòlic. 

Dia 17 

§ L’historiador Guillem Rosselló presenta a la llibreria Tous el llibre 

Mallorca musulmana. 

§ El corredor mallorquí Mateu Cañellas guanya el campionat de 

Balears de gran fons. 

Dia 23 

§ Inauguració de l’exposició homenatge a Miró a la galeria 4 Gats 

de Palma. 

Dia 25 

§ Entrega dels premis SAR princesa Sofia al Palau de Congressos 

de Palma. El guanyador fou el veler Fortuna, tripulat pel príncep 

Joan Carles. 

Maig 
Dia 7 

§ El corredor Esparza guanya el VIII Cinturó Ciclista a Mallorca. 

Dia 10 

§ El transatlàntic Queen Elizabeth II arriba a Palma.
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§ Arriba a Palma l’ambaixador dels Estats Units a Espanya, Horacio 

Rivero. 

Dia 12 

§ Inauguració del Club Esportiu Portals Nous, amb una superfície 

de 7.000 m2 i un cost total de 12 milions de pessetes. 

Dia 20 

§ Gran diada hípica a Son Pardo. 

Dia 27 

§ El Col·legi d’Advocats de Balears inaugura el seu local social. 

Dia 29 

§ Els nins mallorquins realitzen un mural al passeig del Born en 

homenatge a Joan Miró. 

Juny 
Dia 5 

§ Inauguració de Mercapalma, presidida pel ministre de Comerç, 

Enrique Fontana i el batle de Palma, Rafael de la Rosa. 

Dia 6 

§ El nou bisbe de Mallorca Teodor Úbeda, es presenta a Francisco 

Franco al Palau del Pardo. 

Dia 10 

§ Luís Miguel Dominguín, Curro Romero i Santiago Martín, El Viti 

actuen al Coliseu Balear. 

Dia 18 

§ El cantant Antonio Machín actua a la sala Rosales. 

Dia 22 

§ Marlène Dietrich arriba a Palma per actuar a Tito’s. 

Dia 23 

§ El Consell de Ministres declara monuments històricoartístics els 

palaus Vivot, Oleza i Catlar de Palma.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

214 

Dia 24 

§ Inauguració a Palma dels XXIV Campionats d’Espanya de tir amb 

arc, a Son Bonet. 

Dia 29 

§ L’esportista mallorquí Josep Amengual, campió d’Espanya de 

pesca submarina. 

§ Antonio Gades i Marisol arriben a Palma. 

Juliol 
Dia 2 

§ Noces de Joan March Delgado i Maria Antònia Juan a la Catedral 

de Palma. 

Dia 12 

§ El pintor Joan Miró realitza un cartell turístic destinat al Foment 

del Turisme de Mallorca. 

§ El governador civil entrega la medalla al mèrit esportiu al campió 

de pesca submarina Josep Amengual. 

Dia 21 

§ El RCE Mallorca presenta el seu equip amb les noves 

incorporacions de Polo, Tinín, Eizaguirre i Iribarne. 

Dia 24 

§ L’escriptor Miquel López Crespí guanya el premi Ciutat de 

Manacor amb l’obra La guerra just acaba de començar. 

Dia 30 

§ Rècord de trànsit a l’aeroport de Son Sant Joan, amb l’arribada 

de 467 avions i 54.513 passatgers de gener a juny de 1973. 

§ Es roda a Mallorca la pel·lícula Una chica y un señor, de Pedro 

Massó. Protagonitzada per Ornella Mutti i Toni Randall.
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Agost 
Dia 4 

§ Marivent és declarada residència oficial dels prínceps d’Espanya. 

Dia 6 

§ L’equip Kas guanyador de la Volta Ciclista a Mallorca de ciclisme. 

Dia 16 

§ Actuació de Raimon a Campos. 

Dia 20 

§ L’equip Spartak guanya el Trofeu Ciutat de Palma de futbol. 

Dia 22 

§ Un camió cau sobre el passeig Marítim des del pont que el 

travessa. 

Setembre 
Dia 3 

§ El cantant Demis Roussos actua a Barbarela davant tres mil 

persones. 

Dia 5 

§ Els veïns de Can Barbarà es mobilitzen en contra de la dessecació 

de la dàrsena. 

Dia 21 

§ El plenari de l’Ajuntament de Palma aprova la protecció de la 

dàrsena de Can Barbarà. 

§ Municipalització de Mercapalma 

Octubre 
Dia 2 

§ El nedador Joan Oliver, del CN Palma, anirà amb una beca a 

estudiar a la residència Blume de Madrid. 

§ El dissenyador Pierre Cardin visita Palma.
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Dia 6 

§ Aquest fou el darrer dia d’organització del mercat de productes 

alimentaris a Sa Porta (av. del general Primo de Rivera de Palma). 

Dia 8 

§ Surt a subhasta el solar de Sa Pedrera, zona on s’ubicaven 

antigament les drassanes, situat al passeig Marítim de Palma. 

§ Inauguració del nou col·legi de les Mares Agustines  Col·legi 

Santa Mònica, amb capacitat per a 1.500 alumnes. Substitueix a 

l’anterior situat al carrer de Sant Miquel. 

Dia 14 

§ S’instal·len 62 llocs de venda a Sa Porta en contra de les normes 

municipals com a protesta per la desaparició del mercat. 

Dia 26 

§ Es celebra a Maó la II Setmana de la Música Clàssica. 

Novembre 
Dia 1 

§ Es presenta el projecte del futur Parc de la Mar de Palma, amb la 

inclusió d’uns aparcaments 

Dia 2 

§ S’inicia la construcció del port esportiu Marina de Cala d’Or, amb 

capacitat per a setcents vaixells. 

Dia 7 

§ Exposició de Toni Riera a la galeria Esfinge. Exposa olis, ceres, 

dibuixos i escultures. 

Dia 8 

§ Gabriel Palmer nou president del CB Molinar. 

Dia 10 

§ El director general de Cultura Popular, Ricardo de la Cierva, 

inaugura el teleclub pilot de Sineu.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

217 

Dia 15 

§ Inauguració a Ca la Torre de l’exposició Miró80, organitzada pel 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears i la Sala Pelaires. 

Dia 19 

§ Mor Joan March Servera. 

Dia 24 

§ Noces d’or de Publicitat Matas. 

Dia 28 

§ Inauguració del laboratori oceanogràfic de Balears, situat prop del 

moll de Pelaires. 

Dia 28 

§ Inauguració oficial del polisportiu Prínceps d’Espanya, amb una 

extensió de 42.000 m². 

Desembre 
Dia 1 

§ Nevada a Palma. La darrera nevada havia estat el febrer de 1956. 

Dia 7 

§ El Diario de Mallorca publica que, segons un estudi realitzat pel 

Banc de Bilbao, Balears és la novena província econòmica de 

l’Estat espanyol. La renda familiar es situa en tercer lloc, per 

davant de Barcelona i Madrid. 

§ Una ambulància s’estavella contra un mur al Pont d’Inca, amb el 

resultat de dos ferits greus i dos de pronòstic reservat. 

Dia 20 

§ Un fort temporal a Palma destrossa nombrosos vaixells. 

Dia 21 

§ Es posa en venda l’església de Sant Antoni de Maó, en estat 

ruïnós. 

Dia 27 

§ Arriba el turista set milions a l’aeroport de Son Sant Joan.
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Dia 30 

§ Inauguració i benedicció del nou temple de la Colònia de Sant 

Jordi. 

§ La Coral del Teleclub de Sineu actua als estudis de TVE a Prado 

del Rey. 

1974 
Gener 
Dia 1 

§ Josep Maria Escudero elegit nou batle de Maó. 

Dia 7 

§ Inici de les obres de l’autopista PalmaPalma Nova. 

§ Llorenç Villalonga premi Josep Pla de novel·la per la seva obra 

Andrea Victrix. 

Dia 13 

§ Constitució del Grup Ornitològic Balear GOB. 

Dia 17 

§ Es descobreix un monòlit commemoratiu del Teatre Líric als 

jardins de s’Hort del Rei. 

Dia 24 

§ Inici de les obres del polisportiu municipal de Son Moix. 

Dia 30 

§ Nomenen a Josep Melià i Pericás director tècnic del Ministeri de 

l’Habitatge. 

Febrer 
Dia 4 

§ Climent Garau, de l’OCB rep el Siurell de Plata. 

Dia 14 

§ Un equip de cinema americà filma els paisatges natals de fray 

Juníper Serra. Presenta el documental Ricardo Montalbán.
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Dia 19 

§ Dues persones moren arrossegades per una riuada a Santa 

Maria. 

Dia 22 

§ Manolo Escobar triomfa al Teatre Balear. 

Març 
Dia 2 

§ S’inaugura la xarxa de clavegueram al Port d’Alcúdia. 

Dia 11 

§ Ignasi Summers, nomenat nou president de l’Audiència 

Provincial. 

Dia 16 

§ Triomf de La Trinca al Teatre Balear. 

Dia 19 

§ Joan Seguí tir olímpic elegit millor esportista de Balears 1973. 

Dia 21 

§ El cantant mallorquí Lorenzo Santamaría actua al programa 

Luces en la noche de TVE. 

Dia 23 

§ S’aprova el Pla d’Ordenació Urbana de Maó. 

Dia 31 

§ Inundacions a Sóller amb un resultat de 45 milions de pessetes 

de pèrdues. 

Abril 
Dia 6 

§ Inauguració del cinema Versalles, al carrer de Barceló i Combis. 

Dia 7 

§ Dimiteix el president de la Diputació Provincial, Josep Alcover.
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Dia 8 

§ El director general de Cultura Popular, Ricardo de la Cierva, 

passa uns dies a Palma. 

Dia 10 

§ Informe del Govern Civil sobre la situació política a les Balears on 

es conclou amb l’existència de tranquil·litat general. 

Dia 12 

§ Estudi del cost de la insularitat efectuat per la Cambra de Comerç 

Dia 27 

§ S’inaugura la seu central del Banc de Crèdit Balear a Palma. 

Dia 30 

§ Paulí Buchens elegit compromissari de l’Ajuntament de Palma. 

Maig 
Dia 3 

§ Inici de les obres del Parc de la Mar. 

Dia 4 

§ El Consell de Ministres nomena Carlos de Meer i Ribera com a 

nou governador civil de Balears. 

Dia 5 

§ Inauguració de la fira de bijuteria a Maó SEBIME. 

Dia 9 

§ Manifestació d’estudiants a Palma en contra de la Selectivitat. 

Dia 13 

§ Rodatge a Mallorca del film En la cresta de la ola dirigit per Pedro 

Lazaga. 

Dia 14 

§ La galeria 4 Gats organitza un homenatge a Joan Miró amb 

l’exposició de les obres de la sèrie Barcelona 19721974. 

Dia 17 

§ Joan Gomis, Campió d’Espanya de pesca submarina



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum V 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

221 

Dia 19 

§ Inauguració del nou Club de Tennis Manacor. 

Dia 20 

§ Assemblea Provincial de Turisme. 

Dia 23 

§ Inici de les «Nits de la Cançó Mallorquina» a Sa Llotja de Palma. 

Dia 27 

§ Martí Pons es proclama campió de Balears 1974 de pesca 

submarina. 

Dia 28 

§ Mor l’artista eivissenc Antoni Marí Ribas. 

Dia 29 

§ Proclamació dels candidats a procuradors a Cort: Julio Barrado 

Torres, Manuel Fiol Calafat i Josep Melià Pericàs 

Juny 
Dia 1 

§ El tinent general Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil és 

nomenat nou capità general de Balears. 

Dia 8 

§ El Tribunal Suprem acorda la demolició parcial de l’Hotel Victòria 

de Palma per tenir una altitud massa elevada. 

Dia 12 

§ Josep Melià, del sector aperturista, és elegit procurador familiar a 

Corts amb el 57'78 % dels vots 

Dia 19 

§ El president del Govern Arias Navarro es troba de visita oficial a 

Palma, per assistir a unes maniobres navals del portaavions nord 

americà Forrestal, anclat a la badia de Palma.
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Juliol 
Dia 1 

§ Arriba a Palma el nou capità general de Balears, Fernando de 

Santiago Díaz de Mendívil. 

Dia 4 

§ S’anuncia la dissolució de la Banda de Música de Sóller perquè 

darrerament havia perdut membres. 

Dia 7 

§ Es cremen més de trescentes hectàrees de bosc a Cales de 

Mallorca, a prop de Manacor. 

Dia 17 

§ Liz Taylor arriba a Mallorca amb el seu iot Kalizma per passar les 

vacances a l’illa. 

Dia 19 

§ Tres homes d’una mateixa família moren ofegats quan intenten 

salvar a la filla d’un d’ells a la platja de Son Serra de Marina. 

Agost 
Dia 1 

§ Pere Antoni Serra ocupa el càrrec de director del diari Última 

Hora, després d’haver comprat el paquet majoritari d’accions. 

Substitueix així a Josep Tous Barberán. 

Dia 4 

§ Troballa arqueològica important a Formentera. Es parla del 

primer dolmen de les Pitiüses. 

Dia 7 

§ Recital de Lluís Llach i Ramón Muntaner a Selva amb motiu de 

les festes de Sant Llorenç.
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Setembre 
Dia 10 

§ Inauguració de l’exposició Arte73 a Sa Llotja de Palma, amb 

obres avantguardistes, organitzada per la Fundació March. 

Dia 11 

§ Incendi forestal de 250 hectàrees a Son Macià. 

Dia 15 

§ Es col·loca la primera pedra de la nova escola nacional de Son 

Macià. 

Octubre 
Dia 5 

§ A la parròquia de Sineu es presenta l’himne del teleclub, original 

de Miquel Bota, Totxo i Antoni Martorell. 

Dia 6 

§ Inici de la I Setmana Cultural d’Eivissa, organitzada pel Foment 

del Turisme i patrocinada per l’Ajuntament. 

§ Aterra a Son Sant Joan un avió Caravelle d’Air France amb 

amenaça de bomba. 

Dia 7 

§ Inici de les obres de la pista poliesportiva de Na Caragol a Artà. 

Dia 11 

§ El governador Carlos de Meer multà la cantant Julia León perquè 

a Porreres havia dedicat unes cançons a Salvador Antich i Julià 

Grimau, ambdós executats pel règim. 

Dia 17 

§ Fortes pluges provoquen inundacions a Palma i s’Arenal. 

Dia 18 

§ Inauguració del servei automàtic de telefonia a Balears.
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Dia 19 

§ El líder de l’oposició conservadora britànica Edward Heath, passa 

el cap de setmana a Mallorca, en una residència privada del nord 

de l’illa. 

§ Falsa alarma de bomba al cinema Born de Palma a les sis i mitja 

de l’horabaixa. El local fou desallotjat i la policia registrà l’edifici. 

Dia 24 

§ Inauguració a Palma del centre comercial Galerías Preciados. 

Novembre 
Dia 3 

§ Es celebren els 29 anys de la biblioteca de Capdepera. 

Dia 5 

§ Atemptat contra les noves instal·lacions de Diario de Mallorca. 

Dia 7 

§ La cantant Maria del Mar Bonet és detinguda a Barcelona per dur 

a sobre propaganda subversiva. 

Dia 12 

§ El Diario de Mallorca anuncia la contaminació de l’aigua de la 

Platja de Palma a causa d’una avioneta de fumigació que vessà 

part del seu carregament a la mar. 

Dia 13 

§ El Diario de Mallorca denuncia la desaparició de piques públiques 

dels pous de s’Alou, pou Lleoner i pou dels Horts de Sineu. 

Dia 14 

§ Inici del Campionat d’Espanya de Tennis per clubs a les pistes del 

Mallorca Tennis Club, amb la participació del Pompeya de 

Barcelona, l’Internacional de Madrid i l’equip mallorquí.
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Dia 16 

§ El vaixell Juan March de la companyia Trasmediterránea, 

procedent de Palma, xoca contra el pantalà de descàrrega de 

carburant del port d’Eivissa. 

Desembre 
Dia 3 

§ Antoni Seguí proclamat president del RCE Mallorca a l’assemblea 

de socis. 

Dia 5 

§ A causa de la crisi energètica l’Ajuntament de Palma restringeix 

l’enllumenat nadalenc dels carrers de 120.000 punts de llum el 

1973 a 40.000 el 1974. 

Dia 10 

§ Es clausura a Manacor el primer curs de l’Escola Provincial de 

Futbol de Manacor. 

§ Fulgenci Coll de San Simón, nou president de la Diputació 

Dia 14 

§ La grossa de Nadal venuda a Palma. 

Dia 17 

§ La fira del Ram es situa per primera vegada al Polígon de Llevant. 

Dia 20 

§ L’OCB obre una nova delegació a Inca. 

§ Funeral a la Seu amb motiu de la mort del president del Govern, 

Luís Carrero Blanco. 

Dia 23 

§ S’enderroca l’edifici de La Protectora de Felanitx. 

§ El diari Baleares té una tirada de 24.810 exemplars i el Diario de 

Mallorca, de 17.640.
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1975 
Gener 
§ Creació a Palma, del Grup de Treball Tramuntana amb l’objectiu 

de ser un instrument de diàleg entre persones d’ideologies 

diverses per a la consecució de les llibertats democràtiques. La 

principal activitat fou la publicació d’articles sobre diversos 

aspectes de la realitat balear a Diario de Mallorca. 

Dia 2 

§ Un treballador mor atrapat per l’eix d’una màquina de curtits al 

Molinar. 

Dia 3 

§ El canceller socialdemòcrata de la República Federal Alemanya, 

Helmunt Schmidt, passa les vacances d’hivern a Formentor. 

§ Mor víctima de càncer l’exporter del RCE Mallorca, F.C. Barcelona 

i R. Oviedo, Pere Caldentey. 

Dia 9 

§ Inici de les obres de l’Escola Nacional de Porreres. 

§ Enderrocament de l’antiga Casa del Poble que Joan March 

Ordinas, Verga (Santa Margalida 1880  Madrid 1962) oferí a la 

Federació de Societats Obreres de Palma i que fou inaugurada el 

1924. 

Dia 11 

§ Robatori a la joieria Nicolás situada a l’avinguda d’Antoni Maura 

de Palma, per valor de cinc milions de pessetes. 

Dia 18 

§ Visita privada a Eivissa del secretari general de l’OTAN, Joseph 

Luns. 

Dia 21 

§ Fundació de la Junta Democràtica de Menorca amb la intenció de 

coordinar forces polítiques i individuals de pensament 

democràtic.
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Dia 24 

§ Míting de Blas Piñar amb la presència del governador civil i cap 

del Moviment, Carlos de Meer. 

Dia 30 

§ S’inaugura la xarxa elèctrica a Cala Llombards. 

Febrer 
Dia 4 

§ Vaga dels estudiants de secundària de Mallorca, en protesta pels 

trasllats de professors enmig del curs i en demanda de 

representació en els òrgans directius. 

Dia 11 

§ Cinccents obrers i estudiants convocats per CCOO es manifesten 

contra el procés 1.001. 

Dia 14 

§ Inici de les obres d’un nou pas sobre sa Riera. 

Dia 16 

§ Acaba el rodatge de quatre documentals de TVE dedicats a la 

indústria turística de Mallorca. 

Dia 18 

§ El batle de Palma Rafael de la Rosa, dimiteix. 

Dia 19 

§ Última Hora anunciava l’exposició de l’obra d’en Tàpies a la sala 

Pelaires de Palma. 

Dia 22 

§ Inauguració d’un mercat cobert i una pista poliesportiva a Artà 

per part del governador civil. 

Març 
Dia 1 

§ Arribada del president de Panamà Demetrio B. Lakas a Mallorca.
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Dia 2 

§ Un jove de 16 anys mor víctima d’un tret de la Guàrdia Civil. 

Dia 10 

§ El sociòleg Antoni Tarabini detingut per presumptes activitats 

subversives. Començà una campanya de solidaritat insòlita 

durant la dictadura. 

Dia 13 

§ Un incendi a Sineu destrueix la fàbrica de pasta La Flor de 

Mallorca, propietat de Gabriel Mestre Martí. 

Dia 19 

§ La galeria 4 Gats exposa fotografies de Toni Catany. 

Dia 21 

§ Un llamp destrueix parcialment la capella dedicada a Ramon Llull 

situada a la finca s’Estaca de Valldemossa. 

Dia 22 

§ La premsa publicava que el salari mínim s’establia en 180 

pessetes per dia. 

Dia 23 

§ El batle de Vila d’Eivissa Tur De Montis, perd una moció de 

censura amb nou vots en contra, tres a favor i una abstenció. Els 

motius esgrimits pels regidors crítics eren tres: el batle no 

informava de les actuacions que feia, no constituïa les comissions 

informatives i discriminava les visites al seu despatx. 

Dia 24 

§ Incendi provocat al Diari de Mallorca. Aquest és el tercer atemptat 

que pateix l’entitat en només cinc mesos. 

Dia 25 

§ El ple de l’Ajuntament de Palma aprovà la reforma del Teatre 

Principal. 

Dia 29
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§ Première mundial del film Largo Retorno, rodat parcialment a 

Mallorca, a la Sala Augusta. Hi assisteix la protagonista, Lynne 

Frederick. 

Abril 
Dia 1 

§ Ordre de segrest al diari Última Hora. Abans de treure el diari al 

carrer varen haver de retallar la crònica habitual de Madrid i 

substituir un titular de primera pàgina que feia referència a les 

previsions successores del cap de l’Estat espanyol. 

Dia 3 

§ Els bombers enderroquen part del voladís del Teatre Principal de 

Palma a causa del perill d’enderrocaments. 

§ El procurador a Corts Josep Melià es va negar a prendre 

possessió del càrrec de conseller provincial del Moviment, perquè 

governador civil Carlos de Meer, havia fet uns comentaris 

despectius sobre ell. 

Dia 4 

§ Inauguració dels nous locals del Casino La Vila de Llucmajor. 

Dia 10 

§ El mallorquí Gabriel Oliver Coll, catedràtic en Història de les 

Literatures Romàniques, nou vicerector de la Universitat Central 

de Barcelona. 

Dia 12 

§ El Govern Civil suspèn una conferència a Alaior de Josep Melià 

amb el títol Provincia, lengua y religión. 

Dia 14 

§ Un miner mor a Selva a causa d’un enfonsament a la galeria 

Minas de Carbón San Cayetano. 

Dia 16 

§ Tom Jones arriba a Palma per passar uns dies de vacances.
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Dia 30 

§ Manifestació il·legal pel centre de Palma convocada, entre altres, 

per CCOO i amb l’assistència d’uns centenars de persones per 

commemorar el primer de maig. 

Maig 
§ A les eleccions sindicals, encara controlades per l’aparell 

franquista, CCOO impulsà candidatures democràtiques que 

triomfaren a l’hosteleria i a la construcció, i obtingueren bons 

resultats a la banca, les arts gràfiques la sanitat i l’ensenyament 

privat. 

Dia 1 

§ Acte d’oposició convocat per la Junta Democràtica de Mallorca a 

Lluc, on es va reivindicar democràcia, autonomia i amnistia. Es 

produïren tretze detencions; traslladats a Inca i posats en llibertat 

al dia següent, passant a disposició del Tribunal d’Ordre Públic. 

Els detinguts foren Sebastià Serra, Miquel López, Cathy Sweeney, 

Baltasar Darder, Joan Antoni Alomar, Gabriel Bassa, Miquel 

Bueno, Mario González, María Mairata, Buenaventura Sala, 

Jaume Serra i Aurora Vidal. 

Dia 4 

§ Es disputa a Mallorca una etapa de la Volta ciclista a Espanya, de 

181 quilòmetres. 

Dia 6 

§ Exposició de l’obra de Joan Manresa a la galeria 4 Gats de Palma. 

Dia 8 

§ Dimiteix el president del RCE Mallorca Antoni Seguí com a 

conseqüència de la crisi financera del club. Josep Jiménez, 

president accidental.
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Dia 9 

§ Atracament a l’administració de loteria de Via RomaOms, amb el 

robatori de 500.000 pessetes. 

Dia 14 

§ El Poble Espanyol de Palma adjudicat en una subhasta de Madrid 

a la confederació de Caixes d’Estalvis. 

Dia 16 

§ Per seixanta milions de pessetes el Palau Solleric passà a ser 

propietat municipal. 

Dia 25 

§ El RCE Mallorca descendeix a Tercera Divisió després d’haver 

perdut per 21 a Sevilla. 

§ Campionat del món de offshore a s’Arenal. 

Dia 30 

§ III Nits de la Cançó a Llucmajor. 

Juny 
§ El partit polític Aliança Nacional Mallorquina és fundat com a 

partit polític, entre altres, per Climent Garau amb la intenció de 

trencar el sucursalisme tradicional polític de les Illes. 

Dia 1 

§ L’Athlètic Balears ascendeix a III Divisió. 

Dia 2 

§ Última Hora ofereix als seus lectors una secció de lliçons de català 

que eren segons el diari  «un pequeño esfuerzo en beneficio de 

nuestro pueblo». 

Dia 6 

§ S’autoritza el tancament definitiu de l’empresa de sabates Sintes 

Juanico de Maó, deixant a 66 famílies en atur. 

§ Manifestació no autoritzada contra el projecte de la construcció 

d’un aparcament en superfície al futur Parc de la Mar de Palma.
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Era la primera mostra pública del descontent d’una part de la 

població contra un projecte urbanístic. 

Dia 9 

§ Exposició de gravats de Pablo Picasso a la galeria 4 Gats. Joan 

Miró li envià un homenatge que deia  «els estels voladors de 

Mallorca i tots nosaltres t’enviem una abraçada». 

Dia 10 

§ Els bisbes de les tres diòcesis baleàriques signaren un document 

on posaven de relleu la responsabilitat dels cristians en la 

promoció de la llengua i de la cultura pròpia. 

Dia 11 

§ Última Hora publicà que un dictamen del Col·legis d’Advocats de 

Barcelona exposava que l’ús del català era legítim tant a l’esfera 

privada com a l’esfera oficial o pública. 

Dia 12 

§ Actuació de Marina Rossell i Joan Isaac a la Facultat de Filosofia i 

Lletres a Palma. 

Dia 14 

§ Conferència d’Aina Moll a l’Estudi General Lul·lià sobre 

l’ensenyament de la nostra llengua a l’escola. 

§ Es posa en funcionament l’aparcament del Parc de la Mar de 

Palma. 

§ L’equip de les Balears de ciclisme guanya el XVII Campionat 

d’Espanya de Ciclisme Juvenil. 

Dia 17 

§ Agustí Villaronga guanya amb el film Anta3 la medalla de bronze 

del Film Festival der Nationen d’Àustria. 

Dia 18 

§ Comença la demolició del quarter del Carme de Palma. Al solar 

s’hi construirà la seu de l’Institut Nacional de Previsió o de 

Treball.
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Dia 21 

§ Inauguració del nou camp d’esports municipal de Muro. 

Dia 22 

§ L’Ajuntament de Palma compra el palau de Can Solleric o Morell 

per 60 milions. 

Dia 26 

§ Arriba a Palma l’actor Johnny Weissmuller Tarzán per passar 

uns dies de vacances a Canyamel. 

§ Raimon omple la Sala Augusta de Palma. 

Juliol 
Dia 3 

§ Palma comença a subministrar aigua a Calvià mitjançant una 

nova xarxa. 

Dia 9 

§ Una trentena d’organitzacions ciutadanes sol·liciten al governador 

civil Carlos de Meer, permís per manifestarse pacíficament per 

Palma com a protesta pel projecte de l’aparcament en el que seria 

el futur Parc de la Mar. El permís fou denegat. 

Dia 12 

§ Dimissió del batle d’Eivissa, Tur de Montis. 

§ La prefectura provincial del Moviment destitueix a Paulí Buchens 

del càrrec de cap local de Palma. 

Dia 17 

§ S’entrega al batle de Palma un manifest signat per 4177 

ciutadans en el qual es demanava l’anul·lació del projecte del Parc 

de la Mar, la redacció d’un de nou i fent especial menció a 

l’eliminació dels aparcaments projectats. 

Dia 18 

§ Dues cases del Puig de Sant Pere s’enderrocaren provocant dos 

morts, un nin de dos anys i la seva mare, i alguns ferits; Aquest
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fet provoca una important polèmica per la degradació de les 

condicions de vida al barri. 

Dia 20 

§ El batle de Santa Eulàlia, Antoni Torres Tur, nou delegat del 

Govern a les Pitiüses. 

Dia 21 

§ Massiva assistència de persones, per protestar en contra del 

projecte d’aparcament del futur Parc de la Mar, al ple de 

l’Ajuntament de Palma. 

Dia 24 

§ El metge Pere Riera Perelló presenta a la Universitat de Barcelona 

la primera tesi doctoral en medicina feta per un mallorquí. 

Estudia l’obra del metge del segle XVIII Miquel J. Cabanellas 

Cladera. 

Dia 25 

§ Visita a Maó del ministre d’Informació i Turisme, León Esteban 

Herrera. 

Dia 26 

§ L’escriptor Robert Graves celebra el seu 80 aniversari a Deià. 

Agost 
Dia 2 

§ Julio Barrado és nomenat per la Prefectura Provincial del 

Moviment nou cap local de Palma. 

Dia 7 

§ S’ha denegat el permís per a celebrar les Nits de la Cançó per al 

poble que s’havien de celebrar al velòdrom del Tirador i s’han 

suspès els recitals de Lluís Llach a Son Espanyolet i d’Elisa Serna 

a Selva.
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Dia 13 

§ Mor D. Andreu Ferrer Ginard, pedagog i folklorista, a l’edat de 88 

anys. 

Dia 14 

§ Accident d’una avioneta contra incendis Piper Pawnee durant les 

tasques d’extinció d’un incendi a Estellencs. Mor el seu pilot. 

Dia 15 

§ El club de bàsquet Hispània renuncia a la Segona Divisió 

femenina per problemes de pressupost. 

Dia 21 

§ La revista Cort era segrestada per un article de Josep Melià, 

publicat a la secció Terra de Naufragis, en el qual es comentava la 

prohibició d’alguns actes públic. 

Dia 23 

§ Es forma la primera empresa balear de seguretat, Trablisa. 

Dia 28 

§ Presentació del projecte de la central tèrmica des Murterar 

d’Alcúdia. 

Dia 30 

§ El governador civil Carlos de Meer imposà una multa al capellà 

Bosco Fanes, de 27 anys, per una homilia pronunciada a la 

parròquia d’Alaior. 

Setembre 
Dia 2 

§ Setanta al·legacions foren presentades en contra del projecte de 

construcció d’un aparcament al futur Parc de la Mar. Diferents 

associacions ciutadanes dugueren a terme una campanya amb el 

lema «Parc sí, Parking no». 

Dia 6 

§ Visita del ministre de Justícia, José Luís Sánchez.
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Dia 8 

§ Jaume Binimelis, vicepresident de la Diputació, és cessat. El 

substitueix Gabriel Sampol Homar. 

Dia 12 

§ Antoni Pizà nou director del diari Baleares. Sis dies després, el 

diari retirà de la seva capçalera «el yugo y las flechas». 

Dia 13 

§ Comença la instal·lació d’un cable telefònic submarí que unirà 

Mallorca i Argèlia. 

Dia 22 

§ Josep Melià és destituït com a director del Gabinet Tècnic del 

Ministeri de l’Habitatge a conseqüència de la seva actitud crítica 

cap a la involució política. 

Octubre 
Dia 1 

§ Unes dues mil persones, convocades pel Grup Patriòtic Honderos, 

es congregaren a Palma en un acte d’afirmació patriòtica. 

§ L’Ajuntament de Ciutadella acorda demanar la traducció de 

Ciudadela a Ciutadella. 

Dia 3 

§ Caravana automobilística pels carrers de Palma en un acte 

d’afirmació franquista. El mateix dia, a Maó, hi ha concentracions 

d’igual signe. 

Dia 7 

§ Acaben les obres de demolició dels molins del carrer de la 

Indústria. 

Dia 9 

§ El cineclub ACIC d’Inca comença les activitats.
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Dia 14 

§ Uns doscents estudiants d’ensenyament mitjà es manifestaren 

pels carrers de Palma en un acte d’adhesió al règim. 

§ Davant les protestes internacionals per l’execució de cinc 

activistes del FRAP i ETA, i que la Comunitat Econòmica Europea 

trenqués relacions amb Espanya per aquest motiu, dos milers 

d’eivissencs es reuniren davant la Delegació Insular del Govern 

per expressar la seva lleialtat al règim. Carlos de Meer pronuncià 

unes paraules que donaren la volta al món:  «que se metan el 

mercado común donde les quepa». 

§ Es va presentar la Junta Provisional de Reforma Social Espanyola 

a les Balears. 

Dia 15 

§ Dimiteixen els batles de Manacor Pere Galmés Riera i el d’Alcúdia 

Ferran Vidal de Villalonga. 

Dia 18 

§ Intenten incendiar el cotxe del director del Diario de Mallorca, 

Antoni Alemany Dezcallar amb un còctel molotov. 

Dia 31 

§ Fou signat el decret sobre l’ús del català en els actes culturals i 

en els mitjans de comunicació, que permetia l’ús oral del català 

en els actes culturals i en els mitjans de comunicació, però la 

transcripció s’havia de fer en castellà. 

Novembre 
Dia 5 

§ S’obre al trànsit un nou tram de la via de Cintura de Palma entre 

el carrer de Manacor i el camí vell de Bunyola. 

Dia 8 

§ Incendi al vaixell Ciudad de Valencia al Port de Palma.
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Dia 15 

§ Publicat al BOE l’anomenat Decret de les Llengües Regionals que 

preveia la incorporació, de forma voluntària, a l’EGB de les 

llengües «regionals». 

Dia 20 

§ Mor el cap de l’Estat espanyol Francisco Franco. 

§ Funeral a la catedral de Palma en memòria de Franco i José 

Antonio Primo de Rivera. 

Dia 22 

§ El príncep Joan Carles de Borbó és proclamat rei d’Espanya amb 

el nom de Joan Carles I. 

Desembre 
Dia 13 

§ El governador civil Carlos de Meer, acceptà la dimissió del batle 

d’Eivissa Tur de Montis, que va ser substituït pel regidor Joan 

Cardona Tur. 

Dia 15 

§ Augmenta notablement la tirada del Diario de Mallorca, iniciant 

així el predomini que agafarà a finals dels anys setanta. 

Dia 18 

§ Sense incidents es lliura al batle de Palma Paulí Buchens, la 

petició d’amnistia en un document subscrit per més de dos mil 

cinccents ciutadans de les Illes Balears i adreçat al rei. 

Dia 20 

§ A les Balears hi ha un 17% dels efectius dedicats al sector 

primari, un 34% al sector secundari i un 48% al sector terciari. 

Dia 21 

§ El 1975 han arribat 2.765.243 turistes.


