
Divendres, 5 de març

17.00 h  Presentació

17.20 h  L’amillarament de l’any 1862-1863 de sa 
Pobla i el context de l’època

 Grup de recerca d’història local de sa Pobla
A partir del plànol parcel·lari  elaborat l’any 1859 per Pedro Mo-
reno Ramírez, “agrimensor”,  i de les dades que ens proporciona 
l’amillarament de l’any 1862-1863, es presenta un treball de re-
cerca i anàlisi a partir de les dades publicades: superfície i tipus 
de cultius, malnoms, toponímia, així com els aspectes polítics i 
socials del poble de sa Pobla durant aquesta època.

17.40 h  Influències de les monges franciscanes 
a sa Pobla

 Bartomeu Alomar Batle
Més enllà del caràcter espiritual d’aquest col·lectiu, destacaria 
la seva funció social, ja que la seva labor va ser un element 
molt potent a tenir en compte quant a la conciliació de la vida 
laboral i familiar a sa Pobla: tenien cura d’infants i de persones 
dependents i malaltes. També apareixeran unes espipellades 
històriques per poder emmarcar els fets.

18.00 h  William Greene (1819-1915): obrir ca-
mins de progrés i difusió de l’evangeli.

 Josep Llinares i Martorell
Els antecedents familiars, la seva formació com a enginyer i la 
vinguda a Espanya, amb l’arribada del ferrocarril, la seva tasca 
a Espanya i les Illes, la difusió de l’evangeli a Madrid, la darrera 
estada de Greene a Espanya.

Descans

19.00 h  L’enllumenat públic de sa Pobla abans 
de l’arribada de l’electricitat

 Carlos del Olmo Herrera i 
 Manuel Espinosa Galán
Amb aquesta comunicació pretenem donar a conèixer la histò-
ria de l’enllumenat dels carrers de sa Pobla des de l’any 1840 
―que la documentació trobada ens ha permès fixar el seu inici, 
malgrat que només sigui en determinats llocs del municipi―, 
fins a l’any 1912, que va arribar l’electricitat.  Tractarem dels 
combustibles utilitzats, que van ésser l’oli, ”chiste”, petroli i gas 
acetilè; així com també de les millores en les instal·lacions de 
fanals i d’altres equipaments. Pel que fa al desenvolupament, 
dedicam un apartat introductori als tres primers combustibles. 
La major part de la comunicació estarà dedicada al gas acetilè, 
per mor que va suposar una fita per a l’enllumenat públic de sa 

Pobla. Es va construir una fàbrica de gas acetilè des d’on es va 
distribuir el gas canalitzat fins als fanals.

19.20 h  La Germania a sa Pobla 
 Maria Margalida Perelló Pons
La Germania mallorquina (1521-1523) fou un dels alçaments de 
l’època baixmedieval i moderna més importants de la història 
del Regne de Mallorca. Tot i que ens manca una part important 
de la documentació del centre de l’illa, es té la informació sufi-
cient per conèixer l’abast de l’alçament i dels agermanats de sa 
Pobla. Al present treball s’intenta donar una mica més de llum 
sobre els principals aspectes d’aquesta revolució, els agerma-
nats poblers i els principals fets que aquests cometeren. Ara bé, 
si hi ha algun aspecte a destacar d’aquest alçament mallorquí a 
sa Pobla, és la batalla de Sa Marjal o de Son Fornari on moriren 
més de mil agermanats a mans de les tropes reials.

19.40 h  Revisió de l’excavació dels anys 60 a les 
navetes i els sitjots de Son Cladera.

 Caterina Ballester, Raquel Barceló, 
 Maria Antònia Cladera i Miquel Àngel Sastre.
La recerca dels vestigis arqueològics de sa Pobla ens ha per-
mès conèixer i localitzar jaciments arqueològics fins ara des-
coneguts al nostre municipi. En aquest treball es presenta la 
revisió de les troballes i les intervencions arqueològiques efec-
tuades a finals dels anys seixanta a Son Cladera, on destaquen 
dues navetes i diversos sitjots d’època musulmana.

Dissabte, 6 de març

19.00 h  Recorregut de les fires pobleres i la 
 creació del mercat dominical.
 Joan Campaner Tomàs
La data de la nostra fira primitiva (primer divendres del mes de 
novembre), molt possiblement ve donada per la resolució del 
plet que els pobles d’Inca i Sineu varen interposar al poble de 
Llucmajor  l’any 1543. Consta al llibre d’actes, signatura núm. 60 
AMSP. La creació de dues noves fires sense perjudici de la que 
ja se celebra desde temps immemorial. Les fires han canviat 
amb el temps i han passat d’un vessant eminentment agrícola a 
un altre de més industrial, artesà i comercial. 

10.20 h  La repressió després de les Germanies a 
sa Pobla, 1524.

 Pere Perelló Payeras
El clam de justícia del moviment agermanat anava contra un  
sistema impositiu injust i ofegador. Un ampli moviment social 
va conformar el bàndol agermanat en contraposició als masca-

rats o representants del poder reial. Aquest fet va conduir a una 
vertadera guerra civil entre mallorquins. Després de quasi tres 
anys de lluita va sobrevenir la victòria armada contra els ager-
manats. Aquest fet marcaria l’inici d’una dura repressió. Les 
actituds conciliadores foren poques, i les condemnes o compo-
sicions serien nombroses arreu de Mallorca. La ruïna, la fam i 
la misèria clavaren les seves urpes al poble de Mallorca i feren 
estralls durant decennis. La por, pens, ens va quedar incrustada 
de manera col·lectiva i encara ara en som hereus. 

10.40 h  Can Socias: Fidelitat liberal
 Pere Antoni Mateu Caldés
Sa Pobla al segle XIX.  Anàlisi de béns patrimonials de la fa-
mília Socias Caymari. Talapi. Arbre Genealògic de can Socias. 
Jayme Socias i Socias: Batle i la seva participació a la vida po-
lítica local. Miguel Socias y Caymari: Formació i diputat provin-
cial. Empentes econòmiques de Miguel Socias y Caymari:  El 
tren i els poblers, i altres empreses. Participació en la Revolució 
de 1868. El Círculo Mallorquín. Els reconeixements a la seva 
figura:  Fill il·lustre de la vila de sa Pobla i Gran Cruz d’Isabel la 
Católica. Participació a l’Exposició Universal de París i altres. 
Impressions des de Filipinas: Cartes entre Miguel Socias y Cay-
mari i Antonio Maura. La figura de Miguel Socias y Caymari a la 
premsa amb motiu de la seva mort.

Descans

11.30 h  El Quarter Vell de sa Pobla
 Pere Perelló Payeras
L’anomenat Quarter Vell fou un edifici representatiu de l’arqui-
tectura tradicional mallorquina a sa Pobla, segurament construït 
els segles XVI-XVII, correspon a uns propietaris amb un esta-
tus socioeconòmic mitjà-alt. En principi, podria haver estat un 
edifici vinculat a una explotació agrícola, una possessió o una 
propietat més petita, o també una posada de senyors. A comen-
çaments dels anys quaranta del segle XX fou enderrocat com-
pletament. I entre 1946-47 la zona fou parcel·lada i els carrers 
Escola, SantJaume, Comerç i carreró de Sant Joan prengueren 
el traçat actual. L’edifici va quedar dins l’imaginari col·lectiu del 
poble i al llarg dels anys la boira del pas del temps ha desdibui-
xat la seva història. El present treball pretén esbrinar què fou re-
alment el Quarter Vell, el seu ús, la relació amb l’antiga família de 
Son Pere, quins lligams hi va tenir el Capità Pere i la seva família, 
quina relació hi tenien els Ferragut Cànaves. També com va deri-
var en la denominació sa Fortalesa, fou realment una fortificació 
militar? Amb les úniques dues fotografies que hem aconseguit 
i una documentació molt dispersa intentarem reconstruir la his-
tòria del Quarter Vell de sa Pobla.



Dijous, 4 de març
19.00 h  Col·loqui sobre les Germanies, 

amb la participació de Maria Mar-
galida Perelló Pons, Antoni Rodrí-
guez Mir i Antoni Janer Torrens.

Divendres, 5 de març
De 17 a 20 h Exposició de comunicacions

Dissabte, 6 de març
De 10 a 13 h Exposició de comunicacions

Les comunicacions es presentaran a sa Congregació 
i, simultàniament, es reproduiran en línia pel canal de 
Youtube de l’Ajuntament.

Aforament limitat: L’accés és gratuït però s’ha de fer 
reserva d’entrada a www.ticketib.com 

11.50 h  Procés evolutiu de la transformació del 
camp a sa Pobla, a través de la meca-
nització de les terres de conreu i dels 
treballs.

 Joan Payeras Llull
Aquest treball pretén deixar constància de l’evolució experien-
tada, al llarg dels anys, dels treballs que conformen tot el pro-
cés dels conreus experimentats dins les marjals pobleres. Una 
evolució que primer es va centrar en la mecanització dels siste-
mes de l’extracció de l’aigua i del regadiu, i després, amb la me-
canització dels treballs del camp, tot plegat amb l’incorporació 
de les noves tecnologies que paulatinament anaven arribant, 
per tal de alleugerir els esforços humans i animals que aquells 
dures tasques requeien.

12.10 h  Evolució del planejament urbanístic de 
sa Pobla i un esbós de futur. 

 Antoni Simó Tomàs Canyelles
La comunicació fa una breu descripció de l’evolució del muni-
cipi, de la mà dels diferents planejaments que s’han fet des de 
1942 fins a dia d’avui. El planejament municipal és una tasca 
imprescindible per descriure el futur i donar resposta a les ne-
cessitats del municipi. Unes necessitats que no són del pre-
sent, sinó del futur. Una previsió demogràfica, ambiental, social 
i, com no, urbana que ha de definir la morfologia i els serveis del 
municipi per a la societat i la gent dels propers cinquanta anys. 
Aquesta comunicació pretén esbossar els principals elements 
urbans del planejament urbà, amb una visió de conjunt i intro-
duint noves visions de l’urbanisme.

12.30 h  Assaig sobre el patrimoni històric, 
 artístic i cultural “emigrat” de sa Pobla. 
 Josep Obrador Cladera
L’assaig se centra bàsicament a “inventariar“ i si cal, “documen-
tar“ les obres del patrimoni nostrat ”emigrades“ de sa Pobla. 
Cronològicament, l’assaig s’encapçala amb “Les tres peces 
mestres“ del nostre patrimoni i les quatre obres de les col·lec-
cions que formà el vicari Parera i que les batejà amb noms 
comunitaris, donant a entendre la seva voluntat que “eren del 
poble“. Són: “El Monetari de Sant Lluís“ o/i  “El Monetari de la 
Congregació Mariana“, “es nostro Mostrador”, “es nostro Mo-
netari“i “es nostro Canterano“. Segueixen els museus: El Mu-
seu Arqueològic Diocesà, inaugurat el dia 23 de març de 1916; 
el Museu Planes, venut i “emigrat“ de Mallorca, l’any 1925; el 
Museu local de sa Pobla, inaugurat el dia 7 de març de 1961. 
Aquest treball sols és el començament d’una investigació ne-
cessària i essencial. També és un senzill inventari parcial, però 
eloqüent i cridaner, que mostra fins a l’evidència que una part del 
nostre valuós patrimoni ha “emigrat“ i, val a dir, que una part del qui 
som n’és absent i estic convençut que enyora la “Llar“.

P R O G R A M A
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