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CRONOLOGIA DE LES ILLES BALEARS DEL SEGLE XX 

La transició 19761982 

1976 
Gener 
Dia 1 

§ Entrega de trofeus del I Certamen Provincial de Fotografia de 

Montuïri. 

Dia 7 

§ Atemptat contra l’embarcació del president de la confraria de 

pescadors d’Alcúdia arrel de la captura de xarxes a pescadors 

il·legals. 

Dia 8 

§ Una dona de 83 anys és atropellada al carrer de Balmes pel tren. 

Dia 12 

§ Centenars d’obrers en atur desallotjats de la Delegació Provincial 

de Sindicats després d’intentar celebrar una assemblea no 

autoritzada i tancarse a l’edifici. 

§ El notari mallorquí Bartomeu Torres redacta la primera 

escriptura en mallorquí i castellà. 

Dia 14 

§ Pere Antoni Salvà i Tomàs, premi Ciutat de Palma d’Investigació 

amb l’obra Aproximación al conocimiento del paisaje rural de la 

montaña. 

Dia 17 

§ Mateu Seguí cessa com a director del diari Menorca. 

§ Conferència de Ramón Tamames al Casino de Menorca que 

significa la presentació del PCE. 

Dia 18 

§ L’Ajuntament d’Alcúdia sol·licita la destrucció del fitxer provincial 

d’antecedents polítics.
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§ Fulgencio Coll de San Simón, representant del sector immobilista, 

guanyà les eleccions a president de la Diputació. 

Dia 23 

§ El Consell de Ministres destitueix a Carlos de Meer, enfrontat als 

sectors reformistes del règim, com a governador civil i cap 

provincial del Moviment. Fou substituït per Ramiro Pérez Maura, 

duc de Maura. 

Dia 26 

§ Constitució de l’Assemblea Democràtica de Menorca que 

agrupava diverses forces polítiques i sindicals per reivindicar el 

dret a l’autonomia i la ruptura democràtica. 

Dia 27 

§ Paulí Buchens, representant del sector reformista, nou batle de 

Palma. 

Dia 28 

§ Joventuts Musicals patrocina un recital d’Ovidi Montllor a la Sala 

Miriam de Palma. 

Dia 29 

§ Inauguració de SEBIME76 a Maó. 

Dia 30 

§ La platja de Ses Salines d’Eivissa és declarada propietat privada. 

Dia 31 

§ Trobada de plataformes antifranquistes dels Països Catalans al 

monestir de Cura. 

Febrer 
§ Implantació del primer partit establert als territoris de parla 

catalana: el Partit Socialista d’Alliberament Nacional PSAN. La 

seva ideologia era marxista i independentista. 

§ Creació del Grup Socialista i Autonomista de les Illes GASI. 

Propugna l’autonomia de les Illes Balears i el socialisme 

autogestionari.
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Dia 6 

§ S’inicia una nova etapa de la publicació Cort després de més de 

dos mesos sense aparèixer. 

§ Joan Bonet nou subdirector del Baleares. 

Dia 7 

§ Un recital de Raimon és suspès a Palma. 

Dia 10 

§ II Setmana de teatre mallorquí a l’Assistència Palmesana. 

Dia 15 

§ Es Constitueix el Moviment Comunista de les Illes MCI. Es 

declarava marxista leninista i defensava el dret a 

l’autodeterminació. 

Dia 16 

§ Es suspèn la presentació del llibre El resurgir del movimiento 

obrero de Nicolás Sartorius a la Sala Pelaires per no tenir permís 

governatiu. 

Dia 18 

§ Es presentà en públic el Partit Socialista de les Illes PSI. El 

desembre del 1977 aquest partit es convertirà en el PSM. 

Dia 19 

§ Inauguració de vuit noves sales al Museu Etnològic de Muro. 

Dia 20 

§ Homenatge al pintor Manuel Coronado celebrat a Alaró. 

Dia 22 

§ Paulí Buchens és elegit procurador a Corts en representació 

municipal. 

Dia 27 

§ Antoni Alemany Dezcallar deixa la direcció del Diario de Mallorca. 

Març 
Dia 3 

§ Joan Antoni Seguí Mercadal elegit president del Foment del 

Turisme de Menorca.
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Dia 7 

§ Malgrat la seva prohibició, se celebra una trobada juvenil en el 

monestir de La Real en una diada democràtica, en la qual es 

reivindicà la cooficialitat del català. 

Dia 8 

§ A Palma, manifestació autoritzada dels treballadors d’hosteleria, 

en protesta per la immigració incontrolada de treballadors de la 

Península i de l’empitjorament progressiu de les condicions 

laborals i econòmiques dels treballadors. 

Dia 9 

§ Gravació dels exteriors de Bearn a Mallorca. 

Dia 10 

§ Manifestacions a Cort i a Son Gotleu demanant llibertat. Tres 

detinguts i un agent de la policia ferit greu. 

Dia 16 

§ Comença el III Certamen de cinema amateur de Cala Rajada. 

Dia 17 

§ Instal·lació d’una estació meteorològica a Son Servera. 

§ El PSI participa en una reunió a Madrid per formar part i 

presentar la Federació de Partits Socialistes. Era l’intent 

d’organitzar una formació que tingués una estructura espanyola 

confederada. 

Dia 18 

§ Els preolímpics alemanys de ciclisme en pista entrenen a 

Mallorca. 

Dia 26 

§ El Yanko Constància guanya al Patronat i ascendeix a III Divisió 

de bàsquet. 

Dia 27 

§ Tierno Galván aclamat a l’Auditòrium per unes dues mil 

persones.
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Dia 30 

§ Manifestació il·legal convocada, entre altres per CCOO i UGT, pel 

centre de Palma i que va acabar al barri de Son Gotleu, amb la 

participació d’entre cent cinquanta i tres centes persones per 

commemorar el primer de maig. 

Abril 
Dia 1 

§ Jornades de Publicitat a Eivissa. 

Dia 3 

§ Presentació del tom I de la Història de Felanitx de Pere Xamena i 

Ramón Rosselló a l’Ajuntament de Felanitx. 

§ Comencen a l’Ajuntament de Palma els cursos de català per a 

funcionaris, amb l’assistència de més de setanta alumnes. 

Dia 4 

§ XXII edició del Festival Internacional de Cinema Publicitari 

celebrat al cinema Lumière. 

Dia 6 

§ El transatlàntic Queen Elizabeth II visita Palma envoltat de grans 

mesures de seguretat. 

Dia 8 

§ Oposició de 130 funcionaris a rebre classes de català reivindicant 

l’ensenyament de la llengua de Mallorca. 

Dia 16 

§ Cursos d’orientació cinematogràfica organitzats per Vicenç Matas. 

Dia 24 

§ El grup eivissenc UC actua a la Sala Miriam de Palma, patrocinat 

per l’OCB. 

Dia 25 

§ Es comencen les obres de l’escola de primària de Son Servera.
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Maig 
Dia 6 

§ Inici del XI Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca. 

§ S’inaugura l’electrificació de Ses Covetes, a Campos. 

§ Un incendi destrueix la discoteca Superestar, situada al soterrani 

del complexe Gomila Parc. 

Dia 26 

§ Jeroni Albertí reelegit president de l’Associació Sindical 

d’Industrials de Mallorca ASIMA. 

Dia 28 

§ Per primera vegada Felipe González féu un míting en el Teatre 

Balear de Palma. 

Juny 
§ Presentació pública del Moviment Socialista de Menorca MSM. 

Dia 2 

§ Inauguració de l’ambulatori del carrer de Pascual Ribot de Palma. 

§ Creació de l’Associació proDrets de la Dona a Mallorca. 

§ Manifestació a favor de la creació d’una Universitat a les Illes 

Balears. Part dels assistents aprofitaren per llançar consignes a 

favor de l’amnistia i llibertat. 

Dia 4 

§ Inauguració del VIII torneig Ciutat de Palma de futbol. 

§ Joan Seguí Picornell campió d’Espanya de tir. 

Dia 12 

§ Exposició de Joan Miró a la sala 4 Gats. 

Dia 16 

§ Presentació a càrrec de Romà Gubern del Col·lectiu Cinema a 

l’Estudi General. 

§ Celebració del X aniversari de la Capella Mallorquina. 

Dia 17 

§ Era hissada al balcó de Cort la bandera mallorquina, i 

desapareixien la de la Falange i la del Requeté.
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Dia 19 

§ El futbolista Pirri passa les vacances a Mallorca. 

Dia 23 

§ Celebració del XIV Certamen Nacional de Cinema Industrial a 

Palma. 

Dia 25 

§ Legalització de l’Associació de Veïns de s’Indioteria i de s’Arenal. 

Dia 26 

§ Guillem Ginard, expresident del RCE Mallorca el 1966, accepta la 

presidència de la gestora del club. 

Dia 27 

§ Presentació pública, a la plaça Major de Palma, del Congrés de 

Cultura Catalana. 

Juliol 
Dia 1 

§ Miquel Espinós guanya el XVIII Trofeu Andrés Oliver de ciclisme. 

Dia 3 

§ Es celebrà al Teatre Pereira d’Eivissa el primer acte públic 

democràtic d’ençà de la Segona República amb la participació del 

Partit Socialista Popular PSP, del Partit Comunista d’Espanya  

PCE i d’independents, amb una presència important de públic. 

Dia 6 

§ Certamen Nacional de Pintura a Sineu. 

Dia 7 

§ Arriba a l’aeroport de Son Sant Joan un avió libi segrestat. 

§ Els olímpics de natació de la selecció espanyola entrenen a 

Palma. 

Dia 8 

§ Creació de l’Assemblea Democràtica de Mallorca, que aprovà un 

document en què assenyalà com a imprescindible  «retornar la 

sobirania al poble».
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§ Més de setanta treballadors són acomiadats de l’hotel Bahía de 

Palma per haver fet vaga davant les irregularitats en el pagament 

de les nòmines. 

Dia 10 

§ Comencen les obres de restauració del claustre dels dominics de 

Manacor. 

Dia 11 

§ Mostra de cançó des camp i colles de xeremiers a s’Era de Son 

Bordoy de Campanet organitzada per l’OCB i el Congrés de 

Cultura Catalana. 

Dia 24 

§ I Mostra de la Cançó de Formentera organitzada per l’Assemblea 

de Joves de Formentera. 

Dia 26 

§ La mallorquina Antònia Real, rècord d’Espanya de 800 m. 

natació. 

Dia 29 

§ El duc de Maura inaugura l’estació depuradora d’Inca. 

Dia 30 

§ III Festival de Nova Cançó Premi Ciutat d’Inca. 

§ Es constitueix l’Assemblea Democràtica d’Eivissa. 

Agost 
§ Constitució a Mallorca de la Unió Sindical Obrera USO. 

Dia 1 

§ A la plaça de toros d’Alcúdia, és féu un homenatge al dirigent 

socialista Llorenç Bisbal amb les intervencions de Fèlix Pons del 

PSOE, Francesc Obrador, sindicalista i del PSI, Celestí Alomar, 

també del PSI i Joan López Casasnovas de l’Assemblea 

Democràtica de Menorca. 

Dia 4 

§ Legalització de les associacions de veïns de Son Roca, Son Gotleu 

i Establiments.
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Dia 5 

§ Inauguració del complex esportiu La Salle de Palma. 

Dia 6 

§ Maties Mut nou delegat provincial del Ministeri d’Informació i 

Turisme, substituint a Francisco Soriano Frade. 

Dia 7 

§ Nit de la cançó pel poble a Selva. 

§ Mor un operari de GESA electrocutat al polisportiu de Son Moix. 

Dia 9 

§ El ministre d’Obres Públiques Leopoldo Calvo Sotelo, inaugura 

l’autopista de Ponent. 

Dia 10 

§ El Consell de Ministres destitueix a Ramiro Pérez Maura com a 

governador civil de les Balears i fou substituït per Manuel Marín 

Arias. 

Dia 19 

§ Es presenta a Palma les Promocions Socials Illenques, espai de 

debat i anàlisi sobre la realitat de les Illes depenent del Partit 

Socialista de les Illes. 

Dia 30 

§ El filòleg Francesc de Borja Moll contestà unes declaracions fetes 

pel president del Govern Adolfo Suárez a la revista Paris Match. en 

les quals desqualificava a la llengua catalana per impartir 

ensenyament. 

Dia 31 

§ Creació de l’Assemblea Democràtica de Formentera. 

Setembre 
§ Monsenyor José Guea, nou bisbe d’Eivissa. 

§ Neix Alternativa per un Sindicat Unitari i Democràtic de 

Treballadors d’Hosteleria ASUDTH, de mans de Francesc 

Obrador i altres dirigents de la Unió de Tècnics i Treballadors.
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Dia 2 

§ Es celebra el certamen de Miss Espanya a Cala Galdana, 

Menorca. 

§ Presentació del grup de teatre Jovent a Consell. 

Dia 4 

§ Inauguració de les Cases de la Vila de Sóller. 

Dia 8 

§ Inauguració de la planta trituradora de fems a Maó. 

Dia 9 

§ Xerrada del cardenal Tarancón a la catedral de Menorca. 

Dia 15 

§ Es recull sols el 40% de les quantitats normals de tàperes a 

Campos. 

Dia 17 

§ Inauguració del Palau Municipal d’Esports de Palma. 

§ Amb la presència de Marcelino Camacho, doscents delegats 

constituïren el Consell Federal de CC.OO de les Illes Balears. 

Dia 18 i 19 

§ Creació del Consell de les Assemblees Democràtiques de les Illes 

Balears. 

Dia 28 

§ Detenció dels líders del PCE a Balears, Francesca Bosch i 

Catalina Moragues, entre d’altres, per vendre exemplars de la 

revista Mundo Obrero. 

Dia 29 

§ Creació de l’Associació de Veïns de Montuïri. 

Octubre 
§ El Partit Comunista d’Espanya a les Illes, encara en la 

clandestinitat, aprovà unes bases d’avantprojecte d’Estatut 

d’Autonomia per a les Illes Balears.
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Dia 11 

§ El ministre d’Agricultura, Fernando Abril Martorell, presideix a 

Palma la Confederació Europea d’Agricultura. 

Novembre 
Dia 6 

§ L’arquitecte Josep Lluís Sert es manifesta contrari a la 

urbanització de sa Dragonera. 

Dia 12 

§ Mor Alexander Calder, autor del mòbil Nancy situat a s’Hort del 

Rei. 

§ Jornada de Lluita convocada, a tot l’Estat, per la Coordinadora 

d’Organitzacions Sindicals per protestar contra la política 

econòmica del Govern. Palma fou la ciutat de l’Estat on més 

incidents es produïren 

Dia 13 

§ Manifestació obrera a Palma en protesta per la política econòmica 

del govern. 

Dia 18 

§ S’aprova una esmena que permet un senador més per a les 

Balears. 

§ El president de la Diputació Provincial de les Balears Fulgencio 

Coll de San Simón, va votar a les Corts contra el projecte de 

Reforma Política que legalitzava els partits polítics. 

Dia 23 

§ Vaga dels mestres d’ensenyament primari en demanda de 

millores laborals. 

Desembre 
§ Acaba l’any amb l’arribada de 2.765.243 turistes a les Balears.
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Dia 9 

§ S’inicia la campanya de recollida de signatures per evitar la 

dessecació de part de s’Albufera de Muro. 

Dia 15 

§ Un vigilant de Galerías Preciados dispara a un escaparatista i 

després es suïcida. 

§ El referèndum per la Reforma Política a Balears és guanyat pel sí 

en un 95’1%, un 1’7% votà en contra i un 3’2% s’absté. La 

participació fou del 82’6% del cens. 

Dia 19 

§ Neix el Partit Nacionalista de Mallorca PNM, liderat per Josep 

Melià. Es declarava socialdemòcrata i nacionalista no separatista. 

Dia 20 

§ Entrega del Siurell d’Honor d’Última Hora a Joan Miró. 

Dia 21 

§ Inauguració a la sala 4 Gats d’una exposició proamnistia i drets 

humans. 

Dia 27 

§ Manifestació a Palma, convocada pel PCE, per protestar per la 

detenció a Madrid del seu secretari general, Santiago Carrillo. 

1977 
Gener 
§ L’Ajuntament de Ciutadella, presidit pel batle Casasnovas, aprovà 

una moció de petició al Govern central perquè la cooficialitat del 

català fos aplicable també a les Illes. 

Dia 8 

§ El BOE publicà la Llei 17/1977 que farà possible la normalització 

dels noms en català al Registre civil. 

Dia 19 

§ Es celebra per primera vegada després de 60 anys, la Revetlla de 

Sant Sebastià a Palma
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Dia 29 

§ Se celebra a Palma un funeral, organitzat pel Col·legi d’Advocats 

de Balears, per retre homenatge a les víctimes d’Atocha. 

Febrer 
§ Manuel Nadal Romero és nomenat capità general de Balears, 

càrrec que ocupà fins a 1979. 

§ Es publicava al diari Baleares que es comptabilitzaven a tot 

l’Estat espanyol fins a 400 partits polítics i només a Balears 42 

formacions. 

Dia 28 

§ Vaga general de la construcció, que s’allargà dinou dies i en la 

qual participaren uns deu mil obrers, en defensa d’un conveni. 

Març 
§ Obrí a Palma l’Hiper. 

§ S’obrí el període electoral amb la presentació de les candidatures, 

que a Balears són la del Front Democràtic d’Esquerres, Front dels 

Treballadors de les Illes, Partit Comunista d’Espanya, Unitat 

Socialista, PSOE, Reforma Social Espanyola, Unió Autonomista, 

UCD, Cercles José Antonio, Aliança Popular i Unió Democràtica 

de les Illes Balears. 

Dia 1 

§ La premsa informa d’una vaga a la construcció que afectà al 95% 

dels treballadors a Palma i a un 75% a tota l’illa. 

§ Surt al carrer el darrer número de la revista Cort. 

Dia 3 

§ Començaren les protestes per la deficient construcció de la 

barriada de Los Almendros, dies després, l’11, l’Associació de 

Veïns, en representació de 426 famílies, presentà una querella 

criminal.
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Dia 9 

§ Presentació a Balears de l’Aliança Popular de Manuel Fraga; el 

més homogeni dels partits polítics sorgits de la descomposició del 

franquisme. 

§ El Govern espanyol anunciava la legalització del PCE. 

Dia 13 

§ Presentació pública a Cura, de l’Avantprojecte d’Estatut 

d’Autonomia per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a 

càrrec de l’Assemblea Popular de Mallorca. Aquesta proposta dels 

nacionalistes fou rebutjada per totes les altres forces polítiques de 

caire estatal. 

Dia 17 

§ Fundada la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca  

PIMEM; amb la finalitat de defensar els interessos de les petites i 

mitjanes empreses davant els sindicats de treballadors i les grans 

empreses. 

Dia 23 

§ Neix la coalició electoral Unió Autonomista; formada pel Partit 

Nacionalista de Mallorca PNM, el Grup Autonomista i Socialista 

GASI i independents. 

Dia 25 

§ Al Palau Municipal d’Esports de Palma festa del PCE per festejar 

la seva legalització; amb parlaments de Marcelino Camacho, 

Francesca Bosch i Rafael Pérez. 

Abril 
Dia 1 

§ El Govern Suárez aprovava un ReialDecret que suprimia el 

Moviment, al mateix temps que derogava l’article dos de la Llei de 

premsa i impremta eliminant qualsevol restricció especial a la 

llibertat d’expressió.
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Maig
§ La biblioteca Joan March es constituí en fundació. 

Dia 1 

§ Aplec tolerat a l’esplanada dita de Jovellanos del bosc de Bellver, 

convocada per associacions sindicals, ciutadanes i partits polítics 

per commemorar el primer de maig. Es va fer una manifestació 

prohibida pel centre de Palma convocada per CNTAIT i PORE. 

Juny 
Dia 4 

§ La majoria de les forces polítiques balears, excepte AP i Cercle 

José Antonio, signen el Pacte Autonòmic, pel qual es 

comprometen a què els representants al Congrés exigiran un 

Estatut per a les Balears. 

§ El sindicat Alternativa per un Sindicat Unitari i Democràtic de 

Treballadors d’Hostaleria ASUDTH promogué una vaga al sector 

hoteler amb la participació d’uns trenta mil treballadors en 

demanda d’un increment salarial. 

Dia 15 

§ A les eleccions generals la UCD obté 4 diputats i 2 senadors per 

Mallorca i 1 per Menorca; el PSOE, 2 diputats i 1 senador per 

Menorca i AP, 1 senador per les Pitiüses. 

Dia 26 

§ Dimissió del president de la Diputació Provincial de Balears, 

Fulgencio Coll de San Simón. 

Juliol 
Dia 1 

§ El doctor Gabriel Sampol nomenat president de la Diputació 

Provincial de Balears.
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Dia 7 

§ El grup de tendència àcrata Terra i Llibertat ocupà sa Dragonera, 

com a protesta per la projectada urbanització de l’illa. Sa 

Dragonera es convertí en el símbol de la defensa de la naturalesa 

enfront del desenvolupament. 

Dia 10 

§ Totes les forces polítiques menorquines signen l’anomenat Pacte 

d’El Toro, en el qual es manifestava la voluntat decidida a favor 

de l’obtenció de l’Autonomia per a Menorca. 

Dia 18 

§ Constitució de l’Assemblea Autonòmica de Menorca, amb la 

intenció d’elaborar una proposta menorquina del futur Estatut de 

les Balears. 

Dia 20 

§ La policia dissolgué una manifestació a la plaça de Cort en contra 

de la urbanització de Sa Dragonera. 

Dia 29 

§ El PCE(I) convocà una manifestació, il·legal, per demanar 

l’amnistia total. 

Dia 30 

§ Constitució de l’Assemblea de Parlamentaris integrada pels onze 

representants de les Balears a les Corts. En va resultar elegit 

president el centrista Jeroni Albertí. 

Agost 
Dia 8 

§ A iniciativa de l’Ajuntament de Palma són traslladats a Mallorca 

les restes mortals del polític i intel·lectual Gabriel Alzamora, mort 

a l’exili el 1941. 

Dia 25 

§ L’Assemblea de Parlamentaris, que es reunia a la seu de la 

Diputació Provincial, decideix retirar el bust de Franco del saló de 

plens.
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Dia 30 

§ Una manifestació convocada a Palma per demanar l’amnistia no 

arribà a realitzarse, ja que fou dissolta per la policia. 

Setembre 
§ L’Assemblea de Menorca elabora el primer informe sobre el règim 

transitori que s’havia de desplegar, en el qual era reconegut el 

Consell General Interinsular. 

§ Es funda el Partit Socialista de Menorca per la fusió del Moviment 

Socialista de Menorca i el Moviment Federalista de Menorca. 

Dia 8 

§ L’exconseller de cultura de la Generalitat de Catalunya, el 

mallorquí Antoni Maria Sbert Massanet, retornà a Mallorca, per 

passar uns dies, després d’un llarg exili a Mèxic. 

Octubre 
§ Començà la campanya per protegir Es Trenc. 

§ Fundació a Palma de l’Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana per a la defensa dels interessos professionals dels 

escriptors en català i la difusió de la cultura catalana en general. 

§ Les Illes Pitiüses varen presentar el seu projecte de règim 

transitori, és a dir el pas del sistema de gestió administrativa 

centralista a un sistema autonòmic. 

Dia 21 

§ Unes dues mil persones es manifestaren a Palma convocats per la 

UGT, CCOO, USO i CSUT per protestar contra  «la carestia de la 

vida». 

Dia 29 

§ A Palma, Diada per l’Autonomia amb una manifestació de més de 

vint mil persones.
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Novembre 
Dia 10 

§ Vaga del personal d’aviació de l’aeroport de Son Sant Joan en 

demanda d’uns salaris amb igual increment que el contemplat al 

Pacte de la Moncloa. 

Dia 17 

§ El jugadors del RCE Mallorca es tanquen a l’estadi per exigir el 

pagament dels seus sous per part del club. 

Dia 23 

§ Diversos centenars de pagesos, convocats per la Unió de Pagesos, 

protesten pel centre de Palma contra la política agrària del Govern 

Suárez. 

Desembre 
§ Durant aquest any arriben 2.705.508 turistes a les Illes. 

Dia 7 

§ Alumnes i professors de l’Escola Normal (de formació de 

professorat d’ensenyament primari) es manifestaren 

conjuntament en contra de la política educativa del Govern 

central. 

Dia 12 

§ L’Assemblea de Parlamentaris aprovà a Ciutadella el Projecte de 

règim transitori per a l’autonomia de les Illes Balears el qual fou 

refusat pel Govern Central. 

Dia 21 

§ El Teatre Principal de Palma es tornà a reobrir després de les 

obres de reforma.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum VI 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

19 

1978 

Gener 
Dia 2 

§ Entrà en servei el nou Hospital Maternoinfantil de Palma, ubicat 

al complex sanitari de Son Dureta. 

Dia 5 

§ El jutge d’Instrucció d’Eivissa dictà un auto de processament 

contra la revista Interviu i Santiago Miró per la publicació d’un 

reportatge titulat «Abel Matutes, el cacique de Ibiza». 

Dia 18 

§ Estrena a Palma de la pel·lícula Emmanuelle, la antivirgen. 

Dia 20 

§ Les despulles de Bartomeu RossellóPorcel, mort a Catalunya el 

1938, són traslladats a Palma. 

Dia 24 

§ Diario de Mallorca publicà el naixement dels primers moviments 

«separatistas»  a les Balears que eren el Grup Anticolonialista 

Balear i el Front d’Alliberació Nacional. 

Febrer 
Dia 1 

§ Concentració a les obres de l’autopista entre els termes 

municipals de Marratxí i Santa Maria, convocada per Unió de 

Pagesos, per protestar contra la construcció de l’autopista Palma– 

Inca. Es produïren algunes càrregues policials, amb pagesos 

ferits. 

Dia 8 

§ Estrena al cinema Metropolitan de Palma d’El Último Tango en 

Paris, de Bernardo Bertolucci i protagonitzat per Marlon Brando. 

Dia 13 

§ Dimiteix Guillem Ginard i la seva gestora. Miquel Cardell, nou 

president de la gestora que dirigeix el RCE Mallorca.
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Dia 21 

§ Francesca Bosch dimití com a responsable política del PCE a les 

Illes. 

Març 
Dia 2 

§ El ple del Congrés dels Diputats aprovà el dictamen sobre el 

projecte de llei pel qual es crearia una Universitat amb seu a 

Palma. 

Dia 13 

§ L’Assemblea de Parlamentaris aprovava, a Eivissa, un text que, 

amb lleus modificacions, constituí el Decret  Llei de 13 de juny 

de 1978 que consagrava un règim preautonòmic per a les Illes 

Balears. 

Dia 22 

§ El nedador mallorquí Rafael Escales guanyà quatre medalles d’or 

als campionats d’hivern de natació, celebrats a Madrid. 

Dia 29 

§ Un jutge de Palma dictà ordre de processament contra els 

responsables de la urbanització Los Almendros. 

Abril 
§ El Partit Comunista d’Espanya PCE adoptà el nom de Partit 

Comunista de les Illes Balears PCIB. 

Dia 18 

§ Vaga de l’ensenyament i del calçat a totes les Illes i del comerç a 

Palma. 

§ El Consell de Ministres aprovà el decret llei pel qual quedà 

abolida la pena de mort a l’Estat espanyol, substituintla per 40 

anys de presó. 

Dia 25 

§ Declarats com a conjunt històricoartístic els molins de la ciutat 

de Palma.
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Dia 26 

§ Foren despenalitzats els anticonceptius i es declarà la llibertat 

publicitària dels mateixos. 

Dia 29 

§ Inauguració de les tres sales del Chaplin Multicines. 

Maig 
Dia 1 

§ Manifestació autoritzada pel centre de Palma amb l’assistència 

d’unes cinc mil persones per commemorar el primer de maig. Al 

capvespre es produïren diverses manifestacions il·legals, 

convocades per la CNT. 

Dia 21 

§ Manifestació convocada pel GOB a la platja d’Es Trenc, amb 

l’assistència d’unes cinccentes persones per protestar per la 

construcció d’un restaurant a la zona. Els concentrats es dirigiren 

a l’Ajuntament de Campos. 

Juny 
Dia 13 

§ El Consell de Ministres va aprovar el Decret que regulava el 

Règim Preautonòmic de les Illes Balears, que entrà en vigor el 30 

del mateix mes. 

Juliol 
Dia 9 

§ El RCE Mallorca té una nova gestora presidida per Miquel 

Contestí.
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Dia 24 

§ Constitució formal del Consell General Interinsular. Jeroni Albertí 

fou elegit president i es va convocar l’Assemblea de Parlamentaris 

per a la seva dissolució. 

Dia 28 

§ Es celebra un acte solemne de constitució del Consell General 

Interinsular en el Castell de Bellver de Palma. Va obrí l’acte el 

ministre Clavero Arévalo, i després Fèlix Pons va llegir l’acta de 

constitució del Consell. Albertí i Clavero van pronunciar sengles 

discursos, i en acabar l’acte hom va cantar La Balanguera. 

Dia 30 

§ Primera reunió del Consell General Interinsular, en què es va 

tractar el repartiment de les conselleries i la subordinació en 

endavant de la Diputació. 

Agost 
§ Vaga de controladors aeris que afectà l’aeroport de Son Sant 

Joan. 

Dia 1 

§ S’inaugurà, provisionalment als baixos d’un hotel de Santa 

Ponça, el Casino de Mallorca. 

Dia 7 

§ Es va celebrar una sessió plenària del Consell General 

Interinsular en què va acceptar l’escut de les quatre barres amb 

una banda prima que el travessava de baix a dalt com a escut 

representatiu del Consell. 

Dia 11 

§ Jeroni Albertí va fer el primer viatge oficial com a president del 

CGI a Menorca. 

Dia 16 

§ El Consell General Interinsular elegeix els seus representants a la 

Comissió Mixta de transferències de l’Estat.
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Dia 22 

§ Llibertat Picornell, germana d’Aurora Picornell, torna Mallorca. 

Dia 30 

§ Miquel Contestí fou proclamat president del RCE Mallorca. 

Setembre 
Dia 5 

§ S’inaugurà, a La Llotja de Palma, una exposició antològica de 

Joan Miró. 

Octubre 
Dia 18 

§ La Diputació Provincial de Balears, en una reunió plenària, va 

acordar acceptar el traspàs de competències als Consells 

Insulars. 

Dia 20 

§ Joan Miró dóna a la ciutat de Palma els seus estudis de Son 

Abrines. 

Dia 23 

§ Es constitueix a Madrid una Comissió Mixta de transferències 

Estat – Consell General Interinsular. 

Novembre 
Dia 1 

§ Les Corts aprovaren el text de Constitució i el Govern convocà un 

referèndum. 

Dia 5 

§ Quedà inaugurat el primer curs de la Universitat de les Illes 

Balears. El doctor Miquel Ballester imparteix la lliçó inaugural, en 

català, sobre la física de la meteorologia.
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Desembre 
§ Pel que fa al turisme, es recupera el nivell d’entrades de 1973 

amb un total de 3.003.154 turistes. 

Dia 6 

§ A Balears el referèndum constitucional és aprovat per un 89’4% 

dels votants. Acudiren a les urnes el 70’2% del cens 

Dia 13 

§ Es constituí la comissió en Defensa de Sa Dragonera. 

Dia 22 

§ El col·lectiu àcrata Terra i Llibertat ocupà novament Sa 

Dragonera. 

Dia 27 

§ El rei d’Espanya sancionà la Constitució. 

Dia 28 

§ Manifestació, convocada pel col·lectiu àcrata Terra i Llibertat, 

contra la urbanització de Sa Dragonera que acabà amb 36 

detinguts. 

1979 
Gener 
Dia 8 

§ Acabà, després de 17 dies, l’ocupació reivindicativa de Sa 

Dragonera per part d’un grup de joves del col·lectiu Terra i 

Llibertat. 

Dia 16 

§ Manifestació, a la plaça de Cort, d’adhesió al moviment ecologista 

proDragonera. 

Febrer 
§ Més de quatre mil persones és manifesten als carrers de Palma 

per la conservació de Sa Dragonera.
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Dia 5 

§ Manifestació feminista a Palma, la primera de la història, amb 

l’assistència de prop de trescentes persones, per condemnar les 

agressions contra les dones. 

Dia 21 

§ Els diaris informen que Catalina Esteva, de 23 anys, era la 

primera jutgessa mallorquina. 

Dia 25 

§ Celebració al Cafè Born de Ciutat de la Rua, que havia estat 

prohibida durant 43 anys. 

Dia 27 

§ Miquel Àngel Riera Premi Nacional de Narrativa Catalana per la 

seva obra L’endemà de mai. 

Març 
§ Es constituí el Centre Cultural Mallorquí, amb importants 

dirigents procedents de l’extrema dreta, per dificultar la 

recuperació lingüística. 

Dia 1 

§ En les eleccions generals, la UCD obté 4 diputats i 2 senadors per 

Mallorca; el PSOE, 2 diputats i 1 senador per Mallorca; Coalició 

Democràtica, 1 senador per les Pitiüses; el menorquí independent 

Tirs Pons hi és elegit senador amb el suport de l’esquerra. 

Dia 3 

§ Desapareixia la revista Papeles de Son Armadans, de la qual era 

propietari i director Camilo José Cela. 

Dia 6 

§ Els taxis de Palma començaren a regularitzar l’ús del rètol en 

català: «Lliure». 

Dia 18 

§ La mallorquina Llúcia Mañes campiona d’Espanya de judo.
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Dia 22 

§ El pintor austríac Bruno Beran donà setze obres al Museu de 

Mallorca. 

Dia 27 

§ La Universitat de les Illes Balears nomenà doctor honoris causa el 

pintor Joan Miró. 

Dia 28 

§ Cinc partits polítics i sis candidatures independents de la Part 

Forana signaren el pacte autonòmic perquè les Illes recuperessin 

la seva capacitat d’autogovern. 

§ En els campionats d’Espanya de natació d’hivern, el mallorquí 

Rafael Escalas va batre els rècords estatals de 800 i 1.5000 

metres. 

Abril 
Dia 3 

§ Eleccions locals, les quals consolidaven el predomini dels partits 

majoritaris (UCD i PSOE; aquest últim partit aconseguia la Batlia 

de Palma). També es votaren els membres dels tres consells 

insulars. 

Dia 21 

§ El batle de Palma Paulí Buchens i el president de la Diputació 

Provincial de Balears Gabriel Sampol, deixaren els seus càrrecs 

respectius després de les eleccions. Ramon Aguiló (PSOE), amb el 

suport del PCIB i del PSM accedí a la Batlia de la ciutat. 

Maig 
§ Josep Melià és nomenat secretari d’Estat per a la Informació. 

§ Es canvià el nom del carrer gran via de José Antonio pel d’Anselm 

Turmeda.
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Dia 1 

§ Un petard va esclatar a la plaça d’Espanya de Palma, col·locat a la 

pastera del rei En Jaume. Cap grup no va reivindicar l’acció. 

§ Assistència d’entre set i vuit mil persones a la manifestació del 

Primer de Maig a Palma, una de les més concorregudes de la 

història de la ciutat. 

Dia 4 

§ Es constituí oficialment el nou Consell General Interinsular amb 

13 membres d’UCD, 4 del PSOE, 3 d’independents d’Eivissa i 

Formentera, 1 del PSM, 1 de Coalició Democràtica i 1 del PCIB. 

Dia 18 

§ Es va retirar de Cort la inscripció dels morts de l’exèrcit 

franquista durant la Guerra Civil. 

Dia 22 

§ L’exbatle de Palma Paulí Buchens fou nomenat president del 

Foment de Turisme. 

Juny 
§ El Consell General Interinsular aprovà el projecte de bilingüisme. 

Dia 1 

§ Jacinto Ballesté nou governador civil de Balears. 

Dia 6 

§ Va morir a Palma l’escriptor solleric Guillem Colom. 

Dia 28 

§ Va morir a Palma el pintor Bruno Beran als 81 anys d’edat. 

Abans de morir feu donació al Museu de Mallorca de setze obres 

datades entre el 1923 i el 1970. 

Juliol 
Dia 1 

§ L’incendi de l’Hotel El Paso de Son Armadans, ocasionà cinc 

morts.
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Dia 4 

§ Arribà a Mallorca el primer avió de la companyia mallorquina Air 

Balear. 

Agost 
Dia 6 

§ El nedador Rafael Escalas va batre novament els rècords estatals 

de 800 i 1.500 metres lliures en els campionats d’Espanya. 

Dia 10 

§ Els regidors socialistes i comunistes de l’Ajuntament d’Inca es 

tancaren en vaga de fam per protestar per la no convocatòria 

d’una sessió plenària extraordinària per part del batle, Jaume 

Crespí. 

Setembre 
§ El carrer més llarg de Palma Calvo Sotelo, passà a ser Carrer 

Joan Miró. 

§ S’incorporen a l’ensenyament les modalitats insulars del català. 

Dia 12 

§ El Partit Socialista de Mallorca, juntament amb el de Menorca, va 

fer públic el seu projecte d’Estatut d’Autonomia. 

Dia 20 

§ Entra en vigor el Decret del Bilingüisme. 

Octubre 
§ El president de Falange Espanyola i Tradicionalista de les JONS, 

el camarada Joan Bonet, fou agredit quan prenia unes copes, en 

companyia d’un jove i de la coneguda vedette Carmen Apolo. 

§ El Gran Hotel de Palma és declarat monument històricoartístic.
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Dia 24 

§ Col·lectius feministes convoquen una manifestació a Palma a 

favor de la despenalització de l’avortament, en solidaritat amb 

unes dones jutjades a Bilbao pel delicte d’avortament. 

Novembre 
Dia 4 

§ La direcció d’UCD acordà recomanar que les Balears accedissin a 

l’autonomia per la nomenada  «via lenta»  de l’article 143 de la 

Constitució espanyola. 

Dia 5 

§ Vaga de fam de nou treballadors del Consell per la manca de 

pressupost per finançar els projectes de treballs comunitaris. 

Dia 15 

§ Amb el programa Panorama Balear, començaren les emissions de 

Ràdio Televisió Espanyola a Balears. 

Desembre 
§ Acaba l’any amb l’arribada de 3.025.923 turistes a les Illes, xifra 

molt semblant a la de l’any anterior. 

Dia 3 

§ Reunió a Santa Maria del Camí dels batles del Raiguer, en la qual 

s’oposaren unànimement a la prolongació de l’autopista central 

fins a Inca. 

Dia 7 

§ Constitució a la seu de l’Obra Cultural Balear del Comitè anti 

OTAN. Participaren el PSOE, PCIB, PT, MC i PSM. 

§ El Consell de Mallorca informà, de forma unànime, 

desfavorablement al projecte de l’autopista Palma – Inca . 

Dia 11 

§ La sala del Contenciós – Administratiu anul·la les sancions contra 

la promotora del Parque de los Almendros.
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Dia 12 

§ Vaga de quatre hores, convocada per CCOO i CSUT, a tots els 

sectors laborals de Mallorca. Fou seguida per més de trenta mil 

treballadors segons dades sindicals. 

Dia 13 

§ Al Palau Solleric de Palma començà un homenatge al dramaturg i 

poeta Pere Capellà. 

Dia 28 

§ Manifestació convocada a Palma contra la presència de la VI flota 

nordamericana a Mallorca. La policia dissolgué violentament dita 

concentració. 

Dia 29 

§ El BOE publica el Decret 2873/1979, de 17 de desembre, sobre 

distribució de competències de l’extingida Diputació Provincial de 

les Balears entre els Consells Insulars i el Consell General 

Interinsular. 

1980 
Gener 
Dia 2 

§ Es celebrà a la seu del Consell, l’acte d’entrega de les primeres 

competències de l’Administració central al Consell General 

Interinsular. 

Dia 8 

§ Vaga al sector del taxi i de la flota pesquera per la pujada del preu 

de la benzina a 30 pessetes el litre. 

Dia 15 

§ El Comitè Nacional de la UCD optà per accedir a l’autonomia per 

l’article 143 de la Constitució, més lent i amb menys 

competències que l’article 151.
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Dia 22 

§ Camilo José Cela és nomenat doctor honoris causa per la 

Universitat de les Illes Balears. 

Dia 28 

§ Morí a palma l’escriptor Llorenç Villalonga, a l’edat de 82 anys. 

Dia 29 

§ Vaga de l’ensenyament als centres estatals d’EGB, en protesta per 

la Llei de Finançament de l’ensenyament i contra l’estatut dels 

centres docents no universitaris. 

Febrer 
Dia 9 

§ El PSM es va concentrar a la plaça Major de Palma a favor de la 

via de l’article 151, per accedir a l’autonomia. 

Març 
Dia 6 

§ El MOPU denega el pla especial de sa Dragonera, gràcies al recurs 

d’alçada presentat per 42 ciutadans. 

Dia 7 

§ L’atur a les Illes arribà a la xifra de trenta cinc mil persones, el 

13% de la població laboral activa. 

Dia 13 

§ L’Ajuntament de Palma aprovà el projecte definitiu de la Fundació 

Pilar i Joan Miró, i el dia 24 es reuní per primera vegada el seu 

patronat. 

Dia 21 

§ Vintiset candidatures municipals independents, la segona força 

política municipal de Balears, es van reunir a Algaida, i vintitres 

d’aquestes van acordar de defensar la via de l’article 151 per 

accedí a l’autonomia.
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Dia 23 

§ L’equip de voleibol Son Amar, a la lliga d’ascens, aconseguí pujar 

a I Divisió. 

Dia 30 

§ Inaugurada la planta incineradora de Son Reus. 

Abril 
Dia 1 

§ Homenatge al geòleg mallorquí Guillem Colom Casasnovas, fet 

per la Societat d’Història Natural a l’Estudi General Lul·lià. 

Dia 3 

§ Incidents a la processó del Crist de la Sang, provocada per un 

grup de treballadors de l’Assemblea d’Aturats en protesta per la 

política laboral del Govern. 

Dia 25 

§ La Junta de la Comissió Gestora de la Universitat de les Illes 

Balears vetà a l’historiador Manuel Tuñón de Lara com a 

Catedràtic Numerari. 

§ Morí Miquel Manuel Serra i Pastor, escriptor i intel·lectual 

mallorquí que fou un dels signants, durant la Segona República, 

del Manifest dels intel·lectuals catalans. 

Maig 
Dia 3 

§ Es va fer públic l’informe de la comissió que havia d’estudiar 

quina era la bandera representativa de les Illes Balears. Segons 

aquest informe, la bandera de les Balears hauria de ser la de les 

quatre barres amb franja morada i el castell. 

Dia 16 

§ Aina Moll nomenada directora general de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya. 

Dia 25 

§ El RCE Mallorca ascendeix a la Segona Divisió B.
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Juny 
Dia 6 

§ Els partits esquerrans de Balears, reunits a l’ajuntament 

menorquí de Es Castell, es reafirmen en demanar l’article 151 per 

accedir a l’Estatut. 

Dia 23 

§ Acord de formació de l’anomenada Comissió dels Onze, 

encarregada de la redacció d’un avantprojecte d’estatut que no es 

veiés condicionat en cap cas per la via d’accés. 

Juliol 
Dia 3 

§ Es constitueix una comissió, coneguda com la dels Onze, amb la 

finalitat de redactar l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia. 

Dia 11 

§ El Govern féu la sessió gratuïta del Consolat de la Mar al Consell 

General Interinsular. 

Dia 13 

§ La Federació d’Associacions de Veïns de Palma organitzà la I 

Trobada d’Associacions de Veïnats, en la qual elaborà un projecte 

de reglament de Participació Ciutadana, que fou aprovat per 

l’Ajuntament de Palma el 1984. 

Dia 24 

§ L’escriptor i acadèmic Camilo José Cela prengué possessió de la 

seva càtedra de Literatura a la Universitat de les Illes Balears. 

Agost 
Dia 6 

§ La Comissió dels Onze arribà a un acord sobre les competències 

del futur Estatut d’Autonomia.
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Setembre 
§ La UCD presentà unes bases per a l’Estatut d’Autonomia de les 

Illes Balears. 

Dia 22 

§ La Comissió dels Onze va aprovar unànimement les bases de 

l’Avantprojecte d’Estatut. 

Octubre 
Dia 17 

§ Josep Melià és nomenat pel Govern Governador General de 

Catalunya. 

Dia 21 

§ Es va signar el conveni entre el Consell General Interinsular i la 

direcció general de RTVE per la instal·lació d’un centre regional de 

TVE a les Balears. 

Novembre 
Dia 7 

§ L’Estat transferí competències al Consell General Interinsular en 

matèries de sanitat, de cultura i de transports. 

Dia 18 

§ Els veïns del barri palmesà de Cala Gamba es manifestaren en 

contra de la instal·lació d’un papi line  –illa de descàrrega de 

combustible–, front a la costa per suposar un perill i un atemptat 

contra la badia de Palma. 

Dia 21 

§ El MOPU acordà estimar el recurs de reposició interposat per 

l’empresa promotora PAMESA que permet urbanitzar Sa 

Dragonera. 

Desembre 
§ S’escindí del PSM el grup Esquerra Mallorquina.
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§ El monestir de Santa Clara fou declarat monument històrico 

artístic. 

§ Pel que fa a la indústria turística cal remarcar les repercussions 

de l’anomenada segona crisi del petroli, amb una important 

reducció de turistes respecte de 1979. Entraren un total de 

2.780.925 turistes. 

Dia 14 

§ Joan Mas Bauzà premi Sant Jordi per la seva novel·la 

L’espectacle. 

1981 
§ Les tirades dels principals diaris de Balears son les següents: 

Última Hora, 25.779; Baleares, 17.062; i Diario de Mallorca, 

23.719. 

Gener 
Dia 29 

§ Commoció a la Unión de Centro Democrático UCD balear 

davant la dimissió de Suárez. 

Febrer 
Dia 5 

§ Palma convertida en la capital política de l´estat amb l´inici del II 

Congrés Nacional de la UCD. 

Dia 23 

§ Partits polítics, centrals sindicals i entitats ciutadanes es declaren 

en contra del cop d´estat de Tejero. 

Dia 25 

§ Gran manifestació a Palma amb el lema  «Per la llibertat, la 

democràcia i la Constitució», en rebuig del cop d´estat.
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Març 
Dia 3 

§ El cantant grec Georges Moustaki ofereix a Palma un recital a 

l´Auditòrium. 

Dia 7 

§ Joan Miró, en acte de donació, cedeix a l´Ajuntament de Palma el 

seus tallers perquè es converteixin en la futura seu de la fundació 

municipal Pilar i Joan Miró. 

Dia 11 

§ Inauguració del Consolat de la Mar com a seu del Consell General 

Interinsular CGI. 

§ El mallorquí Josep Amengual guanyador del campionat mundial 

de pesca submarina. 

Abril 
Dia 29 

§ El Consell General Interinsular i la Comissió Provincial 

d’Urbanisme redacten dos informes desfavorables a la 

urbanització de Cala Mondragó. 

Maig 
Dia 6 

§ El Consell General Interinsular CGI s’oposa a la instal·lació 

d’una plataforma petrolera en es Molinar. 

Dia 26 

§ Reestructuració en el Consell de Mallorca. La UCD assumeix totes 

les presidències de les comissions informatives i les delegacions 

dels centres assistencials després de la dimissió dels consellers 

del PSOE.
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Juny 
Dia 6 

§ Tensions en el si del Partit Socialista Obrer Espanyol de Balears 

entre la tendència més autonomista, partidària de l’autonomia 

per la via de l’article 151 de la constitució, i el sector procliu a 

seguir les directrius propugnades des de la seu central del partit 

a Madrid, que s’inclinen per l’adopció de l’article 143. 

Dia 12 

§ Comença la negociació sobre l’Estatut d’Autonomia de les Balears 

entre la UCD i el PSOE. 

Dia 25 

§ Neix la revista política mallorquina Gavina, tribuna liberal, essent 

un dels promotors, Ramiro Pérez Maura, governador civil de 

Balears durant la Transició. 

Dia 30 

§ ICONA adquireix la possessió de Mortitx com a primer pas per 

crear un parc natural a la Serra de Tramuntana. 

Juliol 
Dia 9 

§ UCD i PSOE arriben a un primer acord sobre l’Estatut 

d’Autonomia, per la via de l’article 143, seguint el pacte d’Estat. 

Agost 
Dia 8 

§ Realitzat un estudi científic sobre l’Albufera a càrrec del 

Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears on 

es conclou que de dit lloc hauria de ser parc natural. 

Dia 11 

§ Après el major carregament de LSD agafat mai a les Illes a la 

localitat de Sóller.
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Dia 12 

§ El polític Damià Pons i Pons és elegit Secretari General del PSM 

després d’haverse realitzat el Congrés de dit partit. 

Dia 24 

§ El Consell General Interinsular va aprovar amb els vots a favor d´ 

UCD i PSOE la iniciativa autonòmica per la via 143 de la 

Constitució, mentre que el Consell Insular d’Eivissa i Formentera 

s’hi oposà al·legant la necessitat d’adoptar els principis de paritat 

i subsidieritat. 

Dia 26 

§ Realitzat el primer trasplantament de ronyó a les Balears. 

L’operació es va dur a terme l’hospital de Son Dureta per l’equip 

dirigit per el Dr. Mariano Ozonas. 

Novembre 
Dia 2 

§ Mor a Palma Llorenç Moyà, clar exponent de la literatura en 

català de la Mallorca de postguerra. 

Dia 7 

§ Constituïda la Comissió Redactora de l’Estatut d’Autonomia, 

després d’haverse superat a Sant Antoni d’Eivissa el bloqueig 

dels representants municipals d’Alianza Popular AP d’Eivissa, 

dirigida per Abel Matutes. Dita Comissió estarà formada per 34 

membres entre consellers i parlamentaris. 

Desembre 
Dia 7 

§ Balears aprova el Projecte d’Estatut d’Autonomia que serà 

presentat a les Corts espanyoles el proper dia 16 de desembre. 

Dia 16 

§ Fou entregat al Congrés dels Diputats el Projecte d’Estatut 

d’Autonomia de les Illes Balears.
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1982 
§ Les tirades dels principals diaris de Balears son les següents: 

Última Hora, 25.688; Baleares, 14.268; i Diario de Mallorca, 

24.155. 

Gener 
Dia 25 

§ Polèmica sobre el català al Consell General Interinsular, arrel de 

la negativa de la UCD d’aprovar la proposta del conseller Gabriel 

Oliver (PSM), on es plantejava la necessitat de reafirmar el 

principi d´unitat lingüística del català, ja que tal plantejament fou 

trencat dins el pla de redacció de l´Estatut d´Autonomia del País 

Valencià. 

Dia 30 

§ Gabriel Cañellas és elegit president regional d´Aliança Popular a 

les Balears. 

Març 
Dia 17 

§ La Caixa d´Estalvis  «Sa Nostra»  celebra el seu centenari i entre 

altres actes commemoratius surt a la llum la publicació, 100 

Anys de la història de Balears. 

Abril 
Dia 1 

§ L’escriptor mallorquí Josep Maria Llompart va obtindré la Lletra 

d’Or per la seva obra, La capella dels dolors i altres poemes, com a 

millor llibre escrit en català de l’any. 

Dia 3 

§ Jeroni Albertí es elegit president de la UCD a Mallorca.
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Dia 17 

§ L’agrupació felanitxera Equip Tulsa realitza el primer western 

mallorquí amb el títol Bona terra per morir. 

Dia 26 

§ El Museu Etnològic de Muro obté del Consell d’Europa el Premi 

Europeu al Museu. 

Maig 
Dia 14 

§ El poeta mallorquí Josep Maria Llompart obté el Premi d’Honor de 

les Lletres Catalanes en reconeixement a la seva tasca de conjunt 

en representació de la realitat cultural catalana. 

Dia 17 

§ La Comissió Provincial d’Urbanisme paralitza la urbanització d’Es 

Trenc per defectes de tramitació. 

Dia 20 

§ Inaugurat oficialment el nou escorxador municipal de Palma. 

Juny 
Dia 2 

§ La Comissió Constitucional ha realitzat unes lleugeres 

modificacions al Projecte d’Estatut d’Autonomia de les Illes 

Balears. 

Dia 26 

§ S’inaugura una nova via marítima que uneix els ports d’Eivissa, 

Palma, i la localitat francesa de Cette. 

Juliol 
Dia 2 

§ El polític i empresari eivissenc Abel Matutes és elegit cap de la 

candidatura d’AP per Balears al Congrés dels Diputats.
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Dia 30 

§ La localitat mallorquina d’Ariany es declarada municipi 

independent segons Reial Decret del Consell de Ministres. 

Octubre 
Dia 9 

§ El polític socialista Felipe González realitza un míting a Palma, a 

l’estadi balear, on hi assistiren unes dotze mil persones. 

Juntament amb el polític andalús, candidat a la Presidència del 

Govern, hi intervingueren els socialistes mallorquins Fèlix Pons, 

candidat per Mallorca al Congrés, que ho feu en català, i Antoni 

Ramis Rabassa, candidat per aquesta illa al Senat. 

Dia 28 

§ Celebrades eleccions generals. Els resultats a les Balears foren els 

següents: 

ELECCIONS GENERALS A BALEARS 

PSOE                   146.080 vots 

AP 134.466 " 

UCD 37.894 " 

CDS 19.298 " 

PSM 8.595 " 

PCE 5.899 " 

ELECCIONS GENERALS A MALLORCA 

PSOE122.016 

AP 110.976 

UCD 30.924 

CDS 17.240 

PSM 7.117 

PCE 4.841 

ELECCIONS GENERALS A MENORCA 

PSOE14.328
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AP 9.469 

CDS 1.001 

PSM 1.425 

PCE 477 

ELECCIONS GENERALS A EIVISSA I FORMENTERA 

PSOE1.736 

AP 14.021 

UCD 2.815 

CDS 1.007 

PSM 53 

PCE 584 

SENADORS ELECTES PER MALLORCA 

1) Antoni Ramis (PSOE) 115.403 vots 

2) F. Sánchez Cuenca (PSOE) 114.750 " 

3) J. Ribas de Reyna (AP) 106.778 " 

SENADOR ELECTE PER MENORCA 

1) Francisco Villalonga (PSOE) 17.075 vots 

SENADOR ELECTE PER EIVISSA I FORMENTERA 

1) Ramón Fajarnés (PDPAP) 13.986 vots 

§ A nivell estatal, les eleccions foren guanyades per majoria 

absoluta pel PSOE, la qual cosa convertirà a Felipe Gonzàlez en el 

nou president del Govern espanyol. 

Novembre 
Dia 11 

§ El Palau Solleric és reconvertit en fundació i seu d’un museu d’art 

contemporani.
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Dia 15 

§ La Comissió Provincial d’Urbanisme i el Ministeri de Defensa 

deneguen el projecte d’urbanització de la marina de Llucmajor. 

Dia 22 

§ Jeroni Albertí dimiteix de president del Consell General 

Interinsular, essent substituït en el càrrec per Francesc Tutzó, de 

la UCD.


