
Dijous, 23 de febrer
17.00 h  Presentació
17.10 h  L’activitat residencial a sa Pobla
 Rafel Crespí Cladera
 Eduard Alonso Paulí
El treball mostrarà les relacions entre les activitats de compra-
venda d’immobles, lloguer residencial de llarga durada i lloguer 
vacacional a sa Pobla en els darrers 7 anys. Amb una extensa 
i detallada base de dades d’Idealista i Airbnb el treball mostra 
l’aflorament de propietats en cadascun dels tres mercats esmen-
tats i es pregunta sobre un potencial efecte substitució entre ells.

17.30 h  L’Església i el canvi de segle a sa Pobla 
(1886-1928). Un Sol Cor

 Pere Antoni Mateu Caldés
Context històric. L´emigració 1878-1920. L’Església a sa Pobla 
1880-1928. El rector Pujol i el vicari Parera. L’associacionisme 
i el mutualisme a sa Pobla 1900-1908. El Montepío i les caixes 
d’estalvi: Un Sol Cor. Fundació, anàlisi econòmica, obra social 
i la reforma dels estatuts. El Montepío i l´Any des Grip. Cele-
bració dels 50 anys del Montepío. Absorció del Montepío per 
part de la Caixa. Els homes del Montepío.

17.50 h  El vicari Parera i la seva obra històrica, 
cultural i social realitzada a sa Pobla

 Joan Payeras Llull
El vicari Parera va dur a terme una important obra històrica, 
social, cultural i pastoral realitzada al llarg dels 38 anys que va 
residir a sa Pobla exercint el seu ministeri sacerdotal —des que 
va ser ordenat sacerdot, fins a la seva mort. En l’aspecte social 
destaca la fundació del Montepío, per ajudar els més neces-
sitats i, alhora, els emprenedors poblers. La seva obra com a 
historiador, queda reflectida a la revista Sa Marjal (1909-1928) 
que ell mateix va fundar, va dirigir i va editar. També s’ha de 
deixar constància del gran amor que el vicari tenia per Crestatx 
on, a l’oratori, va dur a terme importants obres de reforma i va 
realitzar interessants estudis arqueològics, deixant-ne con-
statació escrita a la seva obra literària.

 Descans

18.40 h  Antoni Server Cladera: un home avançat 
al seu temps

 Pere Perelló i Payeres
Entre els anys 1902 i 1905, l’electricitat va arribar a sa Pob-
la de la mà de tres joves inquiets: Antoni Server conegut com 
“Toni Mandò”, Joan Grau “Eixut” i en Henry Rosses, que era un 

enginyer francès. Aquest fet representava obrir les portes a la 
modernitat i a la voluntat de prosperar. Eren anys de pobresa 
i de fam. D’ençà de la guerra de Cuba i de Filipines l’economia 
de l’estat espanyol no aixecava el cap. Com va ser possible fer 
electricitat al nostre poble? Quins coneixements tenien? Què 
varen fer? Com els va anar? Aquestes podrien ser les pregunt-
es inicials, a les quals intentarem donar resposta. Antoni Serv-
er va tenir un paper cabdal dins l’escomesa. Mostrarem una 
part de la seva vida. Respondrem per què era un home avançat 
a la seva època i també intentarem fer-li justícia, ja que com 
veurem va tenir una vida poc convencional i complexa. 

19.00 h  La sanitat a sa Pobla al segle XIX
 Manuel Espinosa Galán
 Pere Antoni Mateu Caldés 
 Maria Antònia Roig Rodríguez
Aquest treball intenta aportar coneixements del passat per 
entendre millor el present, fent un recorregut per la situació 
sanitària del segle XIX a sa Pobla. El buidatge del fons docu-
mental del segle XIX de l’arxiu de sa Pobla, la revisió de premsa 
de l’època i, també, la consulta d’alguna bibliografia sobre el 
tema, han estat els mitjans emprats per conèixer a què i com 
s’enfrontaven a difícils situacions sanitàries. La nostra recerca 
ha passat per una revisió de la legislació sanitària a l’Estat i de 
com arriba a la nostra contrada mitjançant la seva publicació 
a la premsa i al Butlletí Oficial de la Província de Mallorca, a 
partir de la seva publicació el 1833, amb les corresponents cir-
culars que dictaminaven sobre la seva aplicació. L’estudi con-
templa una revisió de les diferents epidèmies que arribaren a 
Mallorca: la pesta, la febre groga, el còlera morbo i la verola, 
centrant l’atenció en la seva incidència a sa Pobla. S’ocupa de 
la ubicació dels cordons sanitaris que en previsió de contagi es 
planificaren i que tenien relació amb la nostra localitat.

19.20 h  Conservació i catalogació de la col·lecció 
paleontològica “Joan Bauzà Rullan” del 
Museu Local de sa Pobla

 Maria Antònia Cladera Salvà
 Damià Vicens Xamena
Joan Bauzà Rullan (1916-2004) va ser un naturalista que 
recol·lectà un elevat nombre d’elements paleontològics de les 
Balears i d’altres territoris. Sembla que vers els anys seixanta 
va fer la donació d’una mostra del conjunt particular al Museu 
Local de sa Pobla. Desafortunadament, la posterior desapa-
rició de l’entitat provocà que els fòssils foren traslladats en 
diverses ocasions i gradualment oblidats. El 2021, la col·lec-
ció naturalística va ser intervinguda per assegurar-ne la preser-
vació i la documentació. Addicionalment, la revisió del catàleg 

preliminar es va començar l’any 2022. El present estudi pretén 
divulgar la situació de la col·lecció paleontològica Joan Bauzà 
Rullan de sa Pobla. La investigació aborda el context històric 
de la creació del conjunt museístic, la seva caracterització i la 
descripció de l’estat de conservació, així com la síntesi de la 
darrera intervenció i de la següent corroboració taxonòmica.

Divendres, 24 de febrer
17.00 h  La corresponsabilitat en l’alimentació
 Pep Alemany Capó
Exposició d’estudi realitzat als centres Can Peu Blanc, Joan Taix 
i Sant Francesc d’Assís “La corresponsabilitat en l’alimentació”, 
destinat a fomentar la participació dels i de les joves en la tas-
ca quotidiana de planificar l’alimentació a casa. La idea és que 
valorin la càrrega mental que suposa fer aquesta funció i ajudin 
a fer que no sigui sempre la mateixa persona (normalment la 
mare) qui ho faci, de manera que aportem un granet d’arena en 
favor de la igualtat de gènere.

17.20 h  Territori i societat durant la prehistòria de 
sa Pobla i la Serra de Gaieta

 Caterina Ballester Terrassa
 José Vicente Ávila Fernández
 Raquel Barceló Expósito
Les societats i cultures que varen ocupar les Illes al llarg de la 
història recent ens han deixat testimonis silenciosos i imper-
torbables de la seva existència en forma de navetes i talaiots 
arreu del territori. Partint de la trajectòria historiogràfica que 
acompanya aquells testimonis, i amb la mateixa curiositat que 
la va impulsar, presentem una aproximació general de com es 
relacionaven aquestes societats prehistòriques amb el territori 
en què vivien, centrant l’anàlisi en el territori que avui ocupa sa 
Pobla i la Serra de Gaieta. L’estudi se centrarà en aspectes com 
l’accés a recursos hídrics; les distàncies entre poblaments; i el 
reflex, en general, de l’activitat humana en el territori que var-
en ocupar, tot plegat per comprendre quina era la relació amb 
l’entorn i com es transformaren les comunitats i el territori a 
l’indret on nosaltres vivim.

17.40 h  L’ús de Son Sabater al llarg de la història
 Caterina Ballester Terrassa
 Raquel Barceló Expósito
El puig de Son Sabater es localitza en un punt important per al 
control visual del terme municipal que avui ocupa sa Pobla i ter-
ritoris pròxims. Aquest avantatge estratègic implica, en certa 
manera, un domini de l’espai, fet que no ha passat desapercebut 
al llarg de la història. En són testimonis les nombroses ocupa-
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.cions i esdeveniments que s’han desenvolupat al llarg dels se-
gles. A continuació presentarem i reflexionarem entorn de les 
primeres ocupacions del puig i com ha anat influint al llarg del 
temps aquest punt de control en el territori, així com les ocupa-
cions i successos que s’han pogut documentar fins a l’actualitat.

Descans

18.30 h  Educació a sa Pobla. Primera meitat 
segle XIX

 Maria Antònia Roig Rodríguez
Investigació centrada en la situació educativa de sa Pobla fa dos-
cents anys, els seus problemes i els seus avanços. Els mestres i 
les mestres que exerciren dins aquest període. Els locals escola 
i les seves condicions. Tot fent un recorregut legislatiu que mar-
carà les pautes de l’evolució educativa al nostre país. Analitzant, 
també, com s’enfronten els ajuntaments, entre ells el de sa Pobla, 
als nous reptes educatius que neixen de la Constitució de 1812.

18.50 h  Oficis desapareguts
 Bartomeu Alomar Batle
Una mirada nostàlgica de les feines que han anat desapareient 
a la segona meitat del segle XX. Cordadors d’olles, cocovers, 
“mantecadero”, calderers, venda de peix i verdures al carrer, 
venda de carbó, de calç viva, d’olives, d’oli, vinagre; oculista 
de carrer, pedacer, marxando, esmolador, dentista, selleter, 
llauner, cordador de cadires, matalassers, picadors de carre-
tons, pouers, segadors, teta, dida, missatge, traginer, taconer, 
pregoner, jornalers i jornaleres, emblanquinador, repartidor de 
gel, …

19.10 h  Papers de s’Albufera a un arxiu d’Alaró
 Francesc Lillo i Colomar
Pere Sampol Rosselló, de Son Curt (1837-1914), diputat provin-
cial i president de la Diuputació, va exercir d’advocat a Palma en-
tre la segona meitat del segle XIX i primeries del XX; Va ser miss-
er de Lee Latrobe Bateman, fill i hereu de John Frederic Bateman, 
durant els últims anys d’explotació de s’Albufera. Arran de la ven-
da l’any 2022 de la finca de Son Curt d’Alaró, i gràcies a la don-
ació de bona part de l’arxiu familiar, va aparèixer un fardell amb 
el nom de l’Albufera, on hi ha documentació molt valuosa per a 
l’estudi dels últims anys de la seva explotació i nous projectes 
com el d’un “tran-via” del Moll d’Alcúdia a sa Quartera, un pro-
jecte de producció de sucre amb remolatxa, etc. Apareix també 
molta correspondència, escriptures, informació de s’Albufereta, 
es Fusterets, Gatamoix, sobre el bagatge i en el rerefons la llui-
ta constant contra Joaquim Gual i Gual (en Torrella) que l’anava 
asfixiant lentament amb noves imposicions i accions judicials.
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