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«Un poble sense veu, és un poble mort. Serà per això que les 

dictadures —i no fa tan de temps que hem patit d'aquest mal— 

tenen tan d’esment en acallar les Iegitimes veus que neixen del 

poble, i quant més si son escrites, posar-los un bon morral, 

perquè deixin de dur la veritat que, com se sap, sol ésser 

sempre incòmoda per al qui comanda sense voler escoltar els 

demés. Però no es tracta, tan sols, d'això: un poble que té veu 

pròpia, és un poble que demostra vida pròpia, un poble cult. 

Això no cal discutir-ho, perquè és ben segur que tots n'estam 

d'acord» 

 

Fragment de l’editorial conjunt de les revistes de premsa forana 

«Les nostres publicacions, una tasca comuna» Maig de 1978.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

Durant el darrer quart del segle XIX i durant tot el segle XX, han anat sorgint als 

diferents municipis de Mallorca diferents publicacions amb la missió d’informar, 

formar i entretenir als ciutadans respecte a la situació política, econòmica, 

social, cultural dels pobles, per tal de contrarrestar l’increment la influència de 

la premsa de Palma de caire centralitzadora. 

 

La primera fase de la premsa local mallorquina, interrompuda per la Guerra 

Civil, va tenir el seu màxim esplendor durant la Segona República, sobretot per 

l’aparició de publicacions de caràcter polític. Una segona etapa de la premsa 

forana s’inicià  a partir de la segona meitat de segle, i assolí el seu boom a 

partir del final del franquisme i l’arribada de la democràcia, algunes d’aquestes 

revistes ressorgiren i aparegueren d’altres de noves que al llarg dels anys 

vuitanta i noranta han anat evolucionant i creixent.  

 

A hores d’ara les publicacions tenen una incidència extraordinària en els seus 

respectius àmbits de difusió. Aquesta premsa local omple un buit informatiu que 

els mitjans de comunicació de caire insular no assolien. La majoria  d’aquestes 

publicacions naixeren a l’entorn d’entitats i centres culturals, associacions de 

veïns, consells parroquials o delegacions de l’Obra Cultural Balear. Per tal 

d’assegurar la continuïtat de les publicacions, per a defensar els seus 

interessos i els seus objectius, la majoria de les publicacions de la Part Forana 

s’agruparen entorn a l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca. 

 

L’àmplia difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fa 

que siguin uns mitjans molt llegits i fins i tot, molt arrelats en els seus àmbits. La 

majoria d’aquestes publicacions s’han editat en llengua catalana i és freqüent 

que siguin presents a quasi totes les llars i que es llegeixin amb profunditat. Les 

publicacions viuen un procés d’adaptació a l’evolució de les noves tecnologies. 

De cada dia hi ha més mitjans, més qualitat i més professionals de la 

informació que viuen i treballen dins el fenomen de les publicacions locals, que 

algunes d’elles a Mallorca gaudeixen d’una història més que centenària.  
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

La premsa de proximitat o local té com una de les seves funcions principals la  

vertebració de la societat en la qual s'insereix a partir dels missatges que 

elabora. En plena societat de la informació, els ciutadans estan sotmesos a un 

continu bombardeig d'informacions procedents d'arreu del país o del món. Així 

doncs, la premsa local permet als ciutadans seguir el pols del que esdevé en el 

seu entorn més proper i tenir una idea clara d'allò que passa en el seu entorn 

més immediat, de l'agenda local del seu barri o municipi. L'aportació de la 

premsa local d'informacions sobre la seva barriada o localitat, a partir d'una 

realitat social que els mateixos mitjans s'encarreguen de mostrar a les seves 

pàgines, esdevé vital a l'hora de formar una opinió pública, i al mateix temps, a 

dinamitzar les societats i generar sinèrgies identitàries, les quals afecten a un 

entorn geogràfic i social determinat a més d'uns valors que són posats en 

comú1.  

 

Aquesta funció “unificadora” de la premsa es va donar durant el període de 

Transició democràtica espanyola i en el posterior procés de constitució i 

assentament de les diferents comunitats autònomes, especialment en aquelles 

que compten amb una llengua pròpia, com són el cas de Catalunya i de les Illes 

Balears, però també al País Valencià, Euskadi i Galícia.  

 

Bona prova d'això és l'eclosió viscuda per la premsa local durant les dues 

últimes dècades del segle XX, quan la premsa local i comarcal, sota l'empara 

de la seva funció de servei al lector/ciutadà, va contribuir a la formació i 

consolidació de comunitats locals i comarcals, a partir de la participació dels 

usuaris dins les mateixes publicacions2.  

 

El periodisme local presenta dues característiques destacables, les dues 

condicionades per la seva funció de servei públic. D'una banda, la capacitat de 

                                                 
1 DE FONTCUBERTA, Mar (1997): “La identidad regional de los medios”. Cuadernos de 
Información, 12. Disponible a: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2939041.pdf. [17-12-2014]. 
2 LÓPEZ, Xosé (2005): “La prensa local en España. Redescubrir el valor de la proximidad”. 
Revista Telos, 63. Disponible a: 
http://telos.fundaciontelefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=8&rev=59.htm [17-
12-2014]  
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facilitar informació als ciutadans i de l'altra la creació de comunitats que 

s'agrupen al voltant de temes i idees que els identifiquen. Per tot això cal que 

s'impliqui en l'activitat del col·lectiu o localitat al qual serveix, ja sigui propiciant 

el debat necessari per formar l'opinió pública o per organitzar activitats 

socioculturals o esportives encaminades a aconseguir una unió amb els seus 

lectors, els quals són, al cap i a la fi, els qui poden garantir o no la viabilitat del 

producte periodístic3. Llavors el mitjà comença a introduir-se a l'interior dels 

seus lectors i a cercar aquells temes que els interessen per satisfer la seva 

demanda4. 

 

La naturalesa dels diferents mitjans de comunicació és un aspecte essencial 

per a la comprensió de la seva realitat, evolució i expectatives de futur. A la 

majoria de poblacions, l’aparició de publicacions periòdiques es va retardar fins 

al darrer quart del segle XIX, per una causa tan bàsica com l’absència de tallers 

d’impremtes, negoci que requeria una inversió elevada difícil de recuperar en 

poblacions sense una activitat comercial determinada. Sense un gruix suficient 

de població alfabetitzada tampoc no es podien assolir les subscripcions i 

vendes suficients per a amortitzar el preu de cost dels periòdics, encara que 

fossin d’aficionats. Sense un mercat lector i publicitari adequat que asseguri un 

retorn adequat de la inversió, és difícil, ja a primers del segle XX, obtenir 

l’aportació de capitals per a sumar la premsa i la seva conversió en un producte 

d’alt consum. 

 

Ens trobam arreu de l’Estat espanyol dues “escoles” d’estudis entorn a la 

premsa local. Els estudis sobre premsa local encapçalats pel professor Antonio 

Ruiz del Árbol de la Universitat Complutense de Madrid, en el que ell denomina 

la «prensa cercana»5. D’altra banda ens trobam amb els estudis de premsa de 

Catalunya, encapçalats pel professor Jaume Guillamet de la Universitat 

Pompeu Fabra, qui defineix una publicació local com aquella que combina 

                                                 
3 LÓPEZ, Xosé et adl. (1998): El valor social de la información de proximidad. Revista Latina de 
Comunicación Social, 7.http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/68xose.htm [15-12-2014] 
4 PARDO BALDEÓN, Ramón S. (2013): "Las aportaciones de la prensa de proximidad a la  
formación de comunidades locales. Veintidós años de Levante de Castelló" a  Historia y 
Comunicación Social  Vol. 18. Nº Esp. Dic. p. 105-114 
5 RUIZ DEL ARBOL, Antonio (1987): Prensa local madrileña: 1970-1980. Madrid. Consejería de 
Gobernación. 
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informació i opinió sobre afers generals, però que apareixen circumscrits a 

l’àmbit de pobles mitjans o petits sense superar mai la demarcació d’un 

municipi específic6.  

 

Es poden considerar una sèrie de factors característics de la premsa comarcal i 

local, que se fan paleses en bona part dels territoris de parla catalana: 

a) Dimensió petita, que permet la flexibilitat empresarial i de redacció 

necessària per a reaccionar i adaptar-se davant qualsevol circumstància. 

b) Arrelament al territori, que facilita l’accés a la informació i la rapidesa i 

l’eficiència de la distribució.  

c) Proximitat del públic, que permet un coneixement directe de necessitats, 

gustos i interessos.  

d) Publicitat pròpia, que assegura una font específica i estable de 

finançament.  

e) Reclutament directe de la redacció, que afavoreix la identificació amb el 

projecte periodístic.  

f) Funció social i cultural, que reforça la relació del periòdic local amb els 

seus lectors.  

g) Funció d’identitat de grup, que atorga al periòdic local una representació 

com a portaveu del territori7. 

 

A aquestes característiques intrínseques al model social de premsa també se li 

han d’afegir d’altres que tenen a veure amb el sector publicitari: no pateixen la 

competència directa d’altres mitjans audiovisuals i/o digitals locals i aguanta la 

crisi publicitària i la premsa gratuïta, perquè ofereix un producte diferenciat, 

arrelat al territori i compta amb una fidelitat del públic8.  

 

És per tant, en aquesta «definició» d'allò que es denomina com a premsa local i 

comarcal en què hem d’esmentar dos grans models que se donen en els 

territoris de parla catalana, com són les publicacions locals i comarcals que 

                                                 
6  GUILLAMET, Jaume (1983): La Premsa Comarcal. Un model català de periodisme popular. 
Barcelona, Generalitat de Catalunya 
7 GUILLAMET, Jaume (2010): “La premsa comarcal o la força de la proximitat” a DDAA: Llibre 
Blanc 2010 de la Premsa Comarcal. Barcelona, Fundació Catalana de la Premsa Comarcal i 
Local pàg. 20-21.  
8 Idem  
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conformen els ecosistemes comunicatius9  de Catalunya i de les Illes Balears, 

sobretot a Mallorca i Menorca.  

 

Cal destacar que en la present tesi doctoral no hem treballat les publicacions 

que es feren a les barriades de Palma, i que també han tengut una certa 

importància des del punt de vista de donar informació i de donar resposta a les 

necessitats comunicatives del moviment associatiu de Palma. No s’ha estudiat 

Palma davant el que la tesi està dedicada a les publicacions que formen part de 

la part forana de Mallorca, aquest ha estat un concepte que tradicionalment 

s’ha oposat a la de Ciutat, com a capital única de l'illa durant segles. No obstant 

això, aquestes publicacions han estat objecte d’estudi i,  en aquest sentit, hem 

de referenciar el treball que Cecili Buele va fer el 1993 sobre les publicacions 

de les associacions de veïns de les barriades de Palma en el marc de les 

jornades organitzades per l’Institut d’Estudis Baleàrics.10  

 

2.1 La recerca històrica sobre la premsa forana i local de les 

Illes Balears.  

 

El fenomen de la premsa local i/o comarcal en català compta amb una tradició 

investigadora intensa i variada, amb els estudis que entre d’altres han fet Josep 

Pella Forgas, Joan Givanel i Mas, Joan Torrens, Rafet Tassis, Jaume 

Guillamet, etc. Això no obstant, manquen encara la construcció d’unes 

explicacions globals del seu procés històric així com dels treballs importants 

sobre els principals autors, editors i publicacions11. 

 

                                                 
9 Un ecosistema comunicatiu és el conjunt d'interaccions comunicatives, focalitzant l’interès en 
la relació entre llengua i societat, que se donen entre els diferents membres d'una comunitat 
lingüística, ja sigui monolingüe o plurilingüe. Aquesta comunicació té lloc en una àrea 
lingüística concreta diferenciada d'altres àrees, i on són apreciables les diferents varietats 
lingüístiques que s'hi parlen així com un repertori funcional reservat a cada llengua o varietat. 
D'altra banda, els membres d'un ecosistema comunicatiu concret participen d'una integració 
simbòlica. Els ecosistemes comunicatius han estat treballats per diferents historiadors de la 
comunicació com Josep Lluís Gómez Mompart.  
10 BUELE I RAMIS, CECILI (1994): «Revistes d’associacions de veïns a les Barriades de 
Palma» a SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATAS, Arnau -eds.: XII Jornades 
d’Estudis Històrics Locals La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. 
Volum I Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, pp. 179-204 
11 GUILLAMET, J. (2003). Estat de la investigació en història de la premsa i del periodisme a 

Catalunya. Treballs de Comunicació, 145-163. 
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La primera referència sobre la premsa de les Illes Balears la trobem en el 

Diccionario bibliográfico de las publicaciones periódicas de las Baleares, de 

Joaquim Maria Bover de Rosselló (1810 - 1865), editat a Palma el 1862. Aquest 

historiador, poeta, bibliòfil i col·leccionista va publicar diverses obres de 

caràcter històric i bibliogràfic, de les quals destaca Imprentas de las Islas 

Baleares (1862) i Biblioteca de escritores baleares (1868). En aquesta darrera 

obra, el seu propòsit era escriure un assaig bibliogràfic local i divulgar les 

publicacions locals: unes 120 capçaleres catalogades per odre alfabètic de les 

quals 106 foren editades a Mallorca, 11 a Menorca i 3 a Eivissa. Sobre el 

periodisme de Mallorca comenta que cap al 1779 va veure aparèixer l’inici del 

periodisme a l’illa, i que des de llavors no havien faltat periòdics que permetien 

donar a conèixer les notícies de les Balears i que ha contribuït a la il·lustració 

de la gent que llegia aquestes notícies. Finalment, fa una relació nominal de 42 

periodistes de les illes Balears, segons el parer de Bover.  

 

Al final del segle XIX i durant el primer terç del segle XX, varen aparèixer una 

sèrie d'estudis i de treballs sobre premsa. A Mallorca ens trobam amb les 

aportacions de l'historiador i bibliòfil Pere Sampol i Ripoll, qui va publicar en el 

Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana el treball “Anuario Bibliográfico de 

Mallorca”, durant els anys 1897- 1902. En aquest treball dedica un apartat a fer 

una relació de les publicacions periòdiques, i en la seva fitxa hi figuren: títol, 

subtítol, director, impremta, format i pàgines, periodicitat i ideologia. També 

conté alguns comentaris sobre la publicació i sobre alguns fets relacionats amb 

la història de la premsa mallorquina. El 1901, el periodista, ideòleg i historiador 

Miquel dels Sants Oliver i Tova publicà Mallorca durante la primera revolución 

(1808-1814), en què dedicà alguns apartats als primers quaranta anys de la 

premsa a Mallorca. Dos anys després, el 1903 va aparèixer La literatura en 

Mallorca (1840-1903), en la qual féu especial esment d'algunes publicacions, 

com La Palma i El Museo Balear, i de la premsa del Sexenni Revolucionari i de 

la Restauració12. 

 

                                                 
12 SERRA BUSQUETS, Sebastià; COMPANY MATAS, Arnau (1994): «Evolució i perspectives 
dels estudis d'història de la Premsa a les Illes Balears», a Anàlisi. Quaderns de Comunicació i 
Cultura, núm. 16. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, juny, 1994, pàgs.168  
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A Menorca, ens trobam amb els estudis de l'escriptor i periodista Llorenç 

Lafuente Vanrell, que va publicar una sèrie d'interessants treballs, la majoria 

d’ells a la Revista de Menorca13. A més, dedica un important apartat a la 

premsa en el seu article Geografia e Historia de Menorca14. També son 

importants els estudis de Bernat Fàbregues, qui va completar l’obra de Bover 

sobre la Biblioteca de escritores Baleares. 

 

Altres estudiosos com foren Josep Cotrina i Ferrer a l'article Nuevas 

impresiones de Menorca (1917), publicat a la Revista de Menorca, inclou cinc 

pagines sobre la premsa menorquina que constitueixen una bona font per a la 

percepció de la funció social de la premsa. També cal destacar les aportacions 

del bibliotecari Miquel Roura Pujol a la Revista de Menorca, on col·laborà amb 

una sèrie d'articles15, en diferents èpoques, sobre les publicacions periòdiques 

de Menorca, però també de Mallorca. El 1926, Guillem Capó Medina -amb el 

pseudònim de Marco Aurelio- escriví una sèrie d'articles a El Iris sobre la 

impremta i la premsa de Ciutadella. El 1930, el cap de la Biblioteca Pública de 

Maó, Camilo Vilaverde García, va publicar La Prensa y las Prensas de 

Menorca, un extens treball en el qual proposà un model d’anàlisi de la premsa. 

 

A Eivissa destaquen els treballs de Josep Clapés i Juan, que publicà al primer 

número de Los Archivos de Ibiza16 amb el títol “La Prensa de Ibiza en 31 de 

marzo de 1902”, i de l'historiador Isidor Macabich i Llobet, el qual a la Historia 

de Ibiza va fer una relació d'una llista de periòdics publicats a Eivissa17. 

Tanmateix, la gran figura de la historiografia periodística eivissenca és 

Bartomeu de Rosselló i Tur, qui va publicar Historia de la imprenta y del 

                                                 
13 LAFUENTE VANRELL, Lorenzo: (1911): «Menorca en la primera década del siglo XX», 

Revista de Menorca, Maó; (1921) «Menorca en la segunda década del siglo m » ,Revista de 
Menorca, Maó; (1922) El Bien Público, Maó, i (1931) «Menorca en la tercera década del siglo 
XX», Revista de Merlorca, Maó. 
14 LAFUENTE VANRELL, Lorenzo (1907): «Geografía e Historia de Menorca», Revista 
Científico Militar, Barcelona. 
15 ROURA PUJOL, Miguel (1897): «La prensa periódica menorquina», Revista de Menorca, 
Maó; (1897)«La prensa periódica mallorquina», Revista de Menorca, Maó. (1898): «La prensa 
periódica», Revista de Menorca, Maó; 
16 Los archivos de Ibiza. Revista histórica mensual és una publicació de principis de segle XX 
que fou  dirigida per J. CLAPÉS, publicada successivament a Eivissa, (Imp . Tur, 1902) , 
Almeria (Imp. La Província, 1903), Maó (Imp. B. Fábregues, 1904) i Ciutadella (Imp. S. 
Fábregues, 1904).  
17 MACABICH LLOBET, Isidoro (1955): Historia de Ibiza. Crónicas, Siglo XIX, Palma de 
Mallorca, Ed. Alfa. 
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periódico en Ibiza, el 1935 i que compta amb una edició facsímil publicada a 

València el 2003.  La fitxa que utilitzà per analitzar les publicacions periòdiques, 

és molt completa i exhaustiva i inclou: títol, subtítol, periodicitat, cronologia 

impremta, director, redactors, col·laboradors, pseudònims, seccions, format, 

redacció i administració, descripció de la portada i de la contraportada, preu del 

número i localització18.  

 

En aquest repàs no podem obviar els interessants treballs realitzats a 

Catalunya i que estudiaren també les publicacions fetes a les Illes Balears. 

Destaquen els investigadors com Joan Torrent qui publicà el 1930 l’article 

“Assaig d'un cens de la premsa catalano-balear” en el Butlletí de la Federació 

de la Premsa Catalano-Balear. Entre 1931 i 1937, Joan Givanel Mas publicà el 

treball titulat Bibliografia Catalana. Premsa, citat amb anterioritat en el qual 

parla també dels municipis de les Balears on hi havia premsa. S'esmenten els 

municipis d'Artà (3 capçaleres), Ciutadella (1), Felanitx (2) Inca (6), Llucmajor 

(1), Manacor (1), Migjorn Gran (l), Palma (66), sa Pobla (l), Santanyí (1), Sineu 

(2) i Sóller (5). 

 

A partir de mitjans de la dècada dels anys quaranta presentaren els seus 

treballs estudiosos de la premsa com: Pere Ferrer Gibert19, Gabriel Llabrés 

Quintana20, Maria Lluïsa Serra Belabre21, Mateu Seguí22, però també les breus 

síntesis publicades en els diaris La Almudaina de J. Suau Alabern23 i de Rafael 

Ferrer Massanet24 publicats en el diari Última Hora. 

 

                                                 
18 ROSELLÓ I TUR, Bartolomé de (1935): Datos para la Historia de la Imprenta y del Periódico 
en Ibiza. Facsímil editat per Luis Llobet. València, 2003 
19 FERRER GIBERT, Pedro (1945): «Bibliografia periodística mallorquina», a Gaceta de la 
Prensa Española, Madrid, juny de 1945; (1949): «Bibliografía periodística mallorquina», a 
Mallorca-Biografias-Tradiciones-Paisajes, Propileo de Antonio Pons, Ereso, Mallorca, 1949. 
pàg. 195-220 
20 LLABRÉS QUNTANA, Gabriel (1955): «Periódicos de Menorca», a Revista de Menorca, 
Maó.  
21 SERRA BELABRE, María Luisa (1961): «Historia de la Revista de Menorca», a Revista de 
Menorca, 7a època, Quadern núm. 1, Maó, juliol-setembre. 
22 SEGUÍ PUNTAS, Mateu (1970): «Revistes en menorquí», a Menorca. Diario Insular, Maó.  
23 SUAU ALABERN J.«Palma decimonónica. La prensa mallorquina ochocentista», articles XVI 
i XVIl de la serie “Palma decimonónica”, La Almudaina, Palma de Mallorca, 5 i 24 de febrer de 
1950. 
24 FERRER MASSANET Rafael, «Historia del periodismo mallorquín», a Última Hora, 17, 19 i 
20 d'octubre de 1959, Palma. 
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Un capítol especial es mereixen els treballs realitzats per Lluís Alemany Vich, 

bibliògraf i bibliòfil, qui des de 1940 fins a la seva mort es dedicà a reunir una 

gran col·lecció de premsa i arribà a aconseguir la millor biblioteca privada de 

Mallorca sobre aquest tema. La primera obra de Lluís Alemany tractava sobre 

La prensa en Menorca. Contribución a su estudio (1947), obra que ampliaria el 

197425. El 1948, amb motiu de la inauguració de l'Hemeroteca Provincial, 

realitzà l'estudi Notas históricas sobre la prensa balear26. 

 

Alemany presenta la premsa com a una important font per als historiadors 

moderns, els quals consideraven ja en aquella època com a molt necessària la 

creació o ampliació d'hemeroteques. El 1955, Lluís Alemany i Joan Muntaner 

Bujosa efectuaren l'estudi Las publicaciones periódicas en Mallorca 

(contribución a su estudio)27, que el 2014 encara roman inèdit, tot i que pot ser 

consultat a la Biblioteca Pública de Mallorca. El catàleg és exhaustiu però 

desigual segons cada publicació. 

 

Un poc després a l’obra Història de la premsa catalana dels estudiosos Joan 

Torrent i Rafael Tasis, hi podem trobar un capítol referent a la premsa de les 

Illes Balears. Més tard, José Altabella publica una amplia relació de les 

publicacions periòdiques sota el títol Notas urgentes para una historia de la 

prensa balear. De 1779 a nuestros días28. Aquest estudi conté un apartat 

bibliogràfic i sistematitza la informació sobre les publicacions de les Illes 

Balears, encara que amb més atenció a la premsa de Palma, amb algunes 

errades de datació.  

 

A inicis dels anys setanta es va iniciar una renovació en els enfocaments i la 

metodologia dels estudis sobre la premsa a Illes Balears. Així sorgiren una 

                                                 
25 ALEMANY VICH, Luis (1974). «La prensa en Menorca. Contribución a su estudio», a Revista 
de Menorca, Maó, pàg. 7-308. 
26 ALEMANY VICH, Luis (1948): Notas históricas sobre la prensa balear. Palma Imprenta 
Guasp. 
27 ALEMANY VICH, Luis i MUNTANER BUJOSA, Juan (1955): Las publicaciones periódicas en 
Mallorca (contribución a su estudio), Premi Ciutat de Palma, 1955 (inèdit). 
28 ALTABELLA José (1969): «Notas urgentes para una historia de la prensa balear (de 1779 a 
nuestros días). Dos siglos fecundos en publicaciones periódicas: relaciones, almanaques, 
gacetas, semanarios, revistas y diarios», a La Estafeta Literaria, núm. 426-428, Madrid, 
setembre de 1969. 
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sèrie de treballs que analitzaven les publicacions periòdiques en dos aspectes 

claus: per una banda, en l’observació de la premsa com a font documental per 

a la història contemporània de les Illes Balears; i per altra banda, aquells 

estudis que l'analitzaven com a objecte d'estudi en si mateixa. 

 

Arran dels estudis realitzats per alguns estudiants mallorquins i menorquins, de 

l'Escola Oficial de Periodisme de Barcelona, es dugueren a terme una sèrie de 

tesines de fi de carrera sobre diversos aspectes de la premsa de les illes 

Balears, majoritàriament en l’àmbit de la història. En aquest sentit cal citar els 

treballs de Damià Caubet29,  el de Juan Manuel López Nadal30 i el de Maria 

Dolors Quetglas Rosanes31.  

 

Amb la creació de la Universitat de les Illes Balears, es van iniciar també els 

estudis sobre premsa de les Balears. Així doncs, són destacables les tesines 

de llicenciatura de Bartomeu Carrió Trujillano32 sobre La veu de Mallorca i de 

Catalina Martínez Taberner33 sobre La Nostra Terra. 

 

Pel que fa a les revistes d'informació cultural han fet contínues referències a la 

seva pròpia historia, però també a articles sobre la historia de la premsa. La 

revista Lluc ha publicat entre d'altres articles el d’Antoni Gran sobre la premsa 

clandestina a finals del franquisme34; el d’Antoni Quintana sobre el paper de les 

publicacions per aconseguir el bilingüisme a Mallorca35; Martí March sobre 

                                                 
29 CAUBET, Damià (1974), Historia del diario Baleares (1939-1974),Tesina de fi de carrera, 

Escuela Oficial de Periodismo, Barcelona (inèdita). 
30 LÓPEZ NADAL, Juan Manuel (1975): Autonomisrno y prensa en Mallorca: 1931-1936, 

Tesina de fi de carrera, Escuela Oficial de Periodismo, Barcelona (inèdita). 
31 QUETGLAS ROSANES, Maria Dolors (1975): Diario de Mallorca: aspectos empresariales e 

ideológicos.  Tesina de fi de carrera, Escuela Oficial de Periodismo, Barcelona, (inèdita). 
32 CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1985): El Regionalisme a Mallorca: «La Veu de Mallorca» 

(1900-1931). Memòria de Llicenciatura, Departament d'Història Moderna i Contemporània, 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, Palma (inèdita). 
33 MARTÍNEZ TABERNER, Catalina (1984): «La Nostra Terra (1928-1936): Analisi ideològica», 

a Randa, núm. 16, Barcelona. pàg. 129-142. 
34 GRAN, Antoni, (1977): «Premsa subterrània. 1970-77», a Lluc, núm. 673, setembre de 1977, 
pàg. 14-15. 
35 QUINTANA, Antoni (1980): «Paper de les publicacions per aconseguir el bilingüisme a 

Mallorca (1917-1936)», a Lluc, Palma. pàg. 135-140. 
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comunicació i premsa local36; el de Pere Rosselló Bover sobre el setmanari 

Arriba, de Manacor37; Sebastià Serra i Arnau Company sobre els pioners dels 

estudis d’història de premsa38; o els de Miquel Company sobre la premsa 

forana i les publicacions periòdiques de Mallorca39.   

 

A la revista El Mirall de l'Obra Cultural Balear, han sortit articles referents al 

tema, com els de Miquel Company sobre la Premsa Forana40. També s'han 

editat estudis a la revista cultural Serra d'Or, com el de Pere Joan Llabrés sobre 

la revista mensual Lluc41.  

 

Les mateixes publicacions també s’han fet ressò de la seva pròpia història, 

especialment amb motiu de la commemoració d’aniversaris significatius. 

Aquests estudis s’han fet presents en forma de suplements i números especials 

dels mateixos diaris42. En aquest sentit destaquen articles com els de Rafael 

Caldentey a Diario de Mallorca43, de Rafael Ferrer Massanet a Última Hora44, 

de Joaquim Maria Domènech45 a Baleares, de J. Suau Alabern a La 

Almudaina46 i de Mateu Seguí a Menorca47. 

 

                                                 
36 MARCH CERDÀ, Martí (1997) «Comunicació, premsa local i societat mallorquina», a Lluc, 

núm. 673, setembre de 1977. pàg. 12-13. 
37 ROSSELLÓ BOVER, Pere (1990): «El setmanari Arriba i el ressorgiment de la literatura 

catalana a Mallorca durant la postguerra», a Lluc, núm. 759, Palma, novembre-desembre de 
1990, pàg. 35-38. 
38 SERRA BUSQUET, Sebastià i COMPANY MATAS, Arnau (1993): «Els pioners del estudis 

sobre premsa a les illes Balears», a Lluc, núm. 774, Palma, maig-juny de 1993. 
39 COMPANY FLORIT, Miquel (1985): «Premsa Forana, avui» i «Publicacions periòdiques a 
Mallorca» a Lluc, núm. 724 (novembre – desembre). Palma, 1985. Pàg. 10 i 11 
40 COMPANY FLORIT, Miquel (1993). «La Premsa Forana de Mallorca » a El Mirall, núm. 29  
(juny), Pàg. 30 i 31. 
41 LLABRÉS MARTORELL, Pere J. (1992): «La revista Lluc: Una fita en la cultura de Mallorca. 

Una publicació, balanç i esperanza», a Serra d'Or, núm. 386, Barcelona, febrer de 1992, pàg. 
42-43. 
42 100 años de La Última Hora. Vol. I. 1893-1943. Vol. II., 1944-1º de maig de 1992. Palma, 

Hora Nova, S.A., 1993. 
43 CALDENTEY, Rafael, «El primer periódico palmesano se publicó hace 197 años», Diario de 

Mallorca, 7 de març de 1976. 
44 FERRER MASSANET Rafael, «Historia del periodismo mallorquín», a Última Hora, 17, 19 i 
20 d'octubre de 1959, Palma. 
45 DOMÈNECH, Joaquín M (1974): «Historia resumida de la prensa mallorquina», Baleares, 4 

de juny de 1974, Palma de Mallorca. 
46 SUAU ALABERN J. (1950): «Palma decimonónica. La prensa mallorquina ochocentista», 

articles XVI i XVIl de la serie “Palma decimonónica”, a  La Almudaina, Palma de Mallorca, 5 i 24 
de febrer de 1950. 
47 SEGUÍ PUNTAS, Mateu (1970): «Revistes en menorquí», a Menorca. Diario Insular, Maó.  
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A partir de finals dels anys setanta es produeix una renovació de l'enfocament i 

de la metodologia de l'estudi des d'una vessant històrica. La majoria de les 

investigacions, ja fossin realitzades individualment o en equips, han estudiat la 

premsa des de dos aspectes que ja es venien treballant des dels primers 

estudis: considerar la premsa com una important font documental per a la 

historia contemporània o bé tractar-la com a objecte d'estudi en si mateixa. 

Tant la premsa comarcal com la premsa forana han estat estudiades des 

d’aquests dos aspectes, en funció de l’interès i del tema treballat.   

 

A partir de la segona meitat dels anys setanta, sorgiren nous estudis sobre la 

premsa. En aquest sentit cal destacar la ingent tasca realitzada per Sebastià 

Serra Busquets48 conjuntament amb altres historiadors com Arnau Company49. 

De la mateixa manera cal citar els catàlegs de José V. Serradilla sobre El 

periodismo en Ibiza50, el de Josep Cortés i Rafael Ferrer Massanet sobre 

L'Associació de la premsa forana de Mallorca51 i que més tard seria actualitzat 

                                                 
48 SERRA BUSQUETS, Sebastià (1980), «La Veu de Mallorca: Una publicació nacionalista 
entre el 1900 i 1931», Mayurqa, núm. 20, Palma de Mallorca, pp. 293-318. 

- (1985): «Foch y Fum: Cap a la formació d'una mentalitat crítica a la Mallorca del primer 
terç del segle XX», a La vida quotidiana dins la perspectiva històrica, Institut d'Estudis 
Balearics. Palma de Mallorca. Pàg. 219-229. 

- (1985): «La situació actual dels estudis sobre la premsa a les Illes Balears», Palma 
Estudis Baleàrics, núm. 18, p. 107-128.  

- (2001): «La premsa durant el segle XX. Entre els estudis i l'anàlisi de la realitat», a Els 
elements de canvi a la Mallorca del segle XX. Palma. Edicions Cort.  [Capítol 4 pàgs. 
177-233]. 

- (2002) "Prensa y cambios sociales en las Islas Baleares en los años sesenta", a GARCÍA 
GALINDO, Juan Antonio; GUTIÉRREZ LOZANO, Juan Francisco, i SÁNCHEZ ALARCÓN, 
Inmaculada (eds.): La comunicación social durante el franquismo. IV Encuentro de la 
Asociación de Historiadores de la Comunicación. Centro de Ediciones de la Diputación 
Provincial de Málaga (CEDMA). Màlaga, pàgs. 485-491. 

- (2002): "Humorisme gràfic a la premsa mallorquina actual", a MARIMON RIUTORT, Antoni 
(coord.): El món del còmic: ideologia, estètica i llenguatge. Institut d’Estudis Baleàrics. 
Palma, pàgs. 93-104. 

- (2003): «L'humor gràfic a la premsa diària de Mallorca en el temps present», a 
COMPANY, A; PONS, J, i SERRA, S. -eds.-: V Encontre d'Historiadors de la Comunicació. 
Universitat de les Illes Balears. Palma, pàgs. 439-449. 

49 SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATES, Arnau (1993): «Los estudios sobre la 

prensa de las Islas Baleares», a Revista de Extremadura, núm. 10. Segona època. gener-abril 
de 1993, pàgs. 53-64. [Número monogràfic dedicat a premsa]. 

- (1994): «Evolució i perspectives dels estudis d'història de la Premsa a les Illes Balears», a 
Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, núm. 16. Universitat Autònoma de Barcelona. 
Barcelona, juny, 1994, pàgs.165-183. 

50 SERRADILLA MUÑOZ, José V (1988): Periodismo en Ibiza. Ibusim. Eivissa, 1988. 
51 CORTES i SERVERA Josep i FERRER MASSANET Rafel (1987). L'Associació de la Premsa 
Forana de Mallorca (1978/87), Mallorca, Premsa Forana. 
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per Miquel Company i Gràcia Sánchez52. També és d'esmentar la síntesi sobre 

la premsa mallorquina duta a terme per Bartomeu Carrió dins la veu Mallorca 

de la Gran Enciclopèdia de Mallorca53. Tampoc podem deixar de citar una 

primera aproximació a la premsa forana de Mallorca en un article publicat el 

1986 per Maties Garcias Salvà54 

 

Caldria afegir els diferents catàlegs publicats arran l'organització de diverses 

exposicions sobre premsa, com foren els de Historia de la premsa periòdica a 

Menorca. 1912-1978 (II) 55 i Cent anys de premsa diària a les Balears56.  

 

Igualment són interessants l'estudi de les publicacions periòdiques d'una època 

històrica determinada. En aquest sentit hem d’esmentar els treballs de Germà 

Coll Mesquida sobre la premsa menorquina en el període revolucionari de 

1868-187457 o el de Francisco José Díaz de Castro i Isabel Moll Blanes sobre 

la premsa conservadora mallorquina de finals del segle XIX58; el d'Octavi 

Aguilera sobre les revistes mallorquines durant el franquisme59 o de Bernat 

Sureda sobre el periodisme i l'educació en els inicis de l'Espanya 

contemporània60, etc. Finalment tampoc podem deixar de tenir present els 

estudis sobre la premsa local, entre els quals destaquen els treballs de 

                                                 
52 COMPANY FLORIT, Miquel i SÁNCHEZ FONT, Gracià –coord- (1995): L'Associació de 

Premsa Forana de Mallorca (1978-1995). 17 anys de premsa local. Sant Joan Premsa Forana. . 
53 CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1991): “La prensa” a Gran Enciclopèdia de Mallorca, 
Volum. X Editorial Promomallorca, Palma, p. 48-54 
54 GARCÍAS SALVÀ, Maties (1986): «La Premsa Forana de l’illa de Mallorca» a Palau Reial, 1 
(monogràfic núm. 1), maig de 1986, p. 22-25. 
55 DDAA: Història de la premsa periòdica a Menorca (1912-1978). Catàleg de l’exposició. 
Institut Menorquí d’Estudis, Menorca, 1992.  
56 COMPANY MATAS, Arnau (1993): Catàleg de 100 anys de prensa diària a les Balears. 
Palma, Hora Nova, SA.  
57 COLL MESQUIDA, Germà (1992): “La Premsa a Menorca a la primera meitat del segle” a  
Randa. Barcelona, Núm. 31, p. 131-141 
58 DIAZ DE CASTRO, Francisco Jose et al. (1976): “Los orígenes de la prensa política en 
Mallorca (1812-1814)” a Mayurqa. Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de 
les Arts. Palma Servei de Publicacions UIB, p. 309-345 
59 AGUILERA, Octavio (1988): Revistas mallorquinas durante el Franquismo (1945-1974). 
Ediciones B.G., Madrid.  
60 SUREDA GARCÍA, Bernat (1982): “Periodismo y Educación en los inicios de la España 
contemporánea», Educació i Cultura, núm. 3, Palma de Mallorca, pp. 63-74. 
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Santiago Cortès sobre la premsa d'Inca61 o el de Germà Coll sobre la de 

Felanitx62. 

 

El 1993 fou un any prolífic en els treballs sobre la història de la premsa, 

especialment la local. A les commemoracions dels centenaris dels diaris Última 

Hora i Diario de Ibiza, cal afegir la realització les XII Jornades d'Estudis 

Històrics Locals, amb el títol La premsa, la radio i la televisió des d’una 

perspectiva històrica. Aquestes jornades, les primeres realitzades sobre la 

temàtica a les Illes, esdevingueren un primer estat de la qüestió dels estudis 

sobre mitjans de comunicació de les Balears. Al mateix temps, s'hi indicaren les 

principals mancances i s'hi mostraren les línies d'investigació que s’havien de 

seguir i s’han seguit amb millor o pitjor fortuna63. 

 

Durant el 2005 es dugueren a terme unes jornades de reflexions sobre el paper 

de la premsa local a Menorca, les quals serviren a l’Associació de Premsa 

Local de Menorca per dur a terme un estat de la qüestió de la situació dels 

estudis de premsa a Menorca. En aquest sentit cal destacar les figures de 

Miquel Àngel Limón Pons64 i de Miquel A. Marquès Sintes65. 

 

Entre els anys 2007 i 2010 s’ha duit a terme per part de l’Institut d’Estudis 

Baleàrics un projecte de recerca sota el títol Els Estudis i la premsa local en el 

segle XXI, amb la realització d’unes jornades que tingueren lloc a Porreres 

l’octubre de 2009 i que culminaren amb la publicació de dos volums de les 

actes de les Jornades el desembre del mateix any66. 

 

                                                 
61 CORTES FORTEZA, Santiago (1983), Petita Historia de Cent Anys de Premsa a Inca 1883-
1983, Ajuntament d'Inca. 
62 COLL MESQUIDA, Germà (1969): «Notes breus per a la historia de la premsa periòdica a 
Felanitx, Lluc, setembre de 1969. 
63 Els resultats de bona part d’aquestes recerques están publicades a SERRA BUSQUETS, 
Sebastià i COMPANY MATAS, Arnau -eds.- (1994): XII Jornades d’Estudis Històrics Locals. La 
premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. XII Jornades d’Estudis Històrics 
Locals.Palma,Institut d’Estudis Baleàrics. 1994. 
64 LIMÓN PONS, Miquel Àngel (2005): “La premsa periòdica a l’Illa de Menorca. Estat de la 
qüestió” a Ull de Sol, núm. 175-176. pp. 105-141.  
65 DDAA (2005): Reflexions sobre el paper de la premsa local a Menorca. Alaior Associació de 
Premsa Local de Menorca.  
66 COMPANY MATAS, Arnau, FIOL HORRACH, Jordi, PUIGSERVER POU, Rafel, et al. (2009). 
Els estudis i la premsa local al segle XXI. Palma. Institut d’Estudis Baleàrics,  
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3. OBJECTIUS I METODOLOGIA  

 

La premsa forana de Mallorca és un fenomen nou i específic de les Illes 

Balears. Des de principis de segle XX trobem una premsa local incipient i 

disseminada, que no tenia cap model  a seguir, tot i que hi podem trobar una 

certa similitud amb la premsa comarcal de Catalunya, la qual cosa confirma el 

caire excepcional del fenomen, com a característic dels territoris de parla 

catalana. Cal dir però, que mentre a Catalunya la premsa comarcal pot incloure 

i potenciar la presència de publicacions diàries i setmanals de veritable 

cobertura comarcal, el cas de la premsa forana de Mallorca és més important 

per la seva procedència de les publicacions (lloc on es publiquen) que no la 

funció comunicativa, ja que aquesta queda absorbida per els mitjans de 

comunicació amb seu a la capital balear67.  

 

En aquest sentit cal dir que trobem publicacions que abasten tots els nuclis del 

municipi com és el cas de Sa comuna (Selva, Biniamar i Caimari), d’altres de 

només abasten un nucli del municipi com és el cas de Can Picafort (Santa 

Margalida) i Portocristo (Manacor). I d’altres abasten només un sol municipi, 

com és el cas de Llum d’oli  de Porreres. L’articulació social i institucional de la 

Part Forana de Mallorca en comarques és molt feble o gairebé inexistent, la 

qual cosa no ha donat lloc a una veritable premsa comarcal. 

 

Això no obstant, al llarg del temps si que han sorgit algunes publicacions, amb 

una finalitat netament comercial, abracen un territori comunicacional superior a 

la d’un sol municipi. Aquest és el cas del municipi de Manacor on es posaren 

en marxa les publicacions Manacor comarcal, A tota plana, Perlas y Cuevas i 

més recentment Migjorn a Campos, o Sa Plaça de sa Pobla. 

 

Un tret que podem posar de relleu és l’heterogeneïtat de la periodicitat de les 

publicacions foranes: trobem publicacions esporàdiques o d’aparició irregular, 

d’altres de quinzenals, mensuals, bimestrals, trimestrals i, fins i tot, semestrals, 

                                                 
67 COMPANY FLORIT, Miquel. «La premsa forana de Mallorca a l’actualitat: canvis d’actitud a 
la fi de 1993» a La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. XII Jornades 
d’Estudis Històrics Locals. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1994, pàg. 206.  
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encara que es pot afirmar que les més comunes són les mensuals i 

bimestrals68. 

 

Les publicacions foranes de Mallorca, majoritàriament en llengua catalana i, 

encara que també és possible trobar-ne en castellà o bilingües són uns mitjans 

de comunicació que parteixen de la defensa de la informació local, la més 

propera, i amb un caràcter identitari com a bé públic i no mercantilista69.  

 

Una característica que cal destacar és la difusió de la cultura pròpia de les 

Balears. La premsa forana ha contribuït en la defensa de la llengua catalana i, 

en certa manera, a l’«alfabetització» de bona part de la població que no sabia 

ni llegir ni escriure en català. 

 

Igualment, també ha dedicat espai en les seves pàgines la defensa del territori, 

tot integrant la realitat del municipi dins la geografia illenca, i donant veu a bona 

part dels moviments de caràcter ecologista.   

 

La premsa forana també ha destacat per la seva contribució en la defensa de 

l’autogovern, a la presa de consciència com a nacionalitat històrica, i a la 

difusió de valors democràtics.  

 

Les reivindicacions culturals, lingüístiques, democràtiques i ecològiques duites 

a terme per la premsa forana són una mostra d’un moviment cívic però amb un 

contingut polític important i que han contribuït a enriquir el marc comunicacional 

de les Illes Balears. Aquesta premsa ha donar lloc a una fórmula associativa 

nova entre les diferents publicacions, l’Associació de Premsa Forana  de 

Mallorca (APFM). Per tant, serà necessari analitzar el moviment associatiu 

vinculat al món de la premsa de la Part Forana. Aquest mateix moviment ens 

permetrà analitzar les relacions que s’establien entre aquestes publicacions, 

així com també amb la resta de mitjans de comunicació. 

 

                                                 
68 COMPANY MATES, Arnau. «La premsa» a la veu Mallorca a Gran Enciclopèdia de Mallorca. 

Volum 23, Apèndix A-Z. Palma, Edicions Promomallorca SL, 2001, pàgs. 281 – 286. 
69 GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís. «L’ecosistema comunicatiu balear: tradició i modernitat al 
segle XXI» a Informe econòmic i social de les Illes Balears (2001). Palma, Sa Nostra, 2002. 



23 
 

La qüestió del finançament d’aquestes publicacions és un tema que mereix una 

especial atenció. La majoria de les entitats editores d’aquests tipus de premsa 

són institucions o associacions sense ànim de lucre, les quals subsisteixen, a 

banda de les vendes de les revistes, també per les subvencions de les 

institucions públiques que sovint van associades a paquets de publicitat 

institucional. 

 

Només algunes publicacions, majoritàriament de periodicitat setmanal o 

quinzenal, són editades per empreses o entitats i tenen una finalitat lucrativa; 

se dediquen a continguts purament informatius des d’una òptica de proximitat i 

obtenen els seus ingressos de la venta de les publicacions i de la publicitat.  

 

Per tant els objectius de la present tesi doctoral són: 

a) sistematitzar i realitzar una fitxa de totes les publicacions de la Part 

Forana de Mallorca. 

b) establir un model d’anàlisi de la premsa forana que ens ha de permetre 

establir adaptacions que ens permetin arribar a analitzar les diferents 

publicacions. 

c) introduir la tasca de recerca històrica en un marc d’investigació des de 

diverses perspectives: política, econòmica, social, i cultural.  

d) descriure i analitzar els diferents tractaments periodístics i editorials 

respecte a tot un seguit de temes com la difusió dels valors democràtics i 

del procés autonòmic, la difusió de la llengua i cultura pròpia de les Illes 

Balears, el fenomen migratori, els moviments juvenils, i les diferents 

qüestions econòmiques com el turisme o el sector de la construcció i la 

producció. 

e) analitzar els sistemes de finançaments de les publicacions, així com 

també les diferents formes de publicitat, difusió i distribució que empraren i 

empren les diferents publicacions. 

 

L’àmbit d’estudi comprèn el darrer terç del segle XX a Mallorca, més 

concretament el període de la preautonomia de les Illes Balears, el procés 

autonòmic i la seva posterior consolidació. Aquesta periodicitat ve donada pel 

gran desenvolupament de la premsa forana que es va donar a Mallorca, i a la 
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resta del territori, a partir de l’arribada de la democràcia i de l’autonomia de les 

Illes Balears.  

 

3.1 Anàlisi de les fonts i metodologia 

 

Pel que fa a la metodologia d’anàlisi, aquesta consisteix en la consulta 

sistemàtica de la premsa forana. La nostra font principal són les mateixes 

publicacions que han format part de l’Associació de la Premsa Forana, 

disponibles a la seva hemeroteca però també a través de la col·lecció digital de 

la Biblioteca Digital de les Illes Balears, impulsada pel Servei de Biblioteca i 

Documentació de la UIB. Aquesta eina ha estat prou útil donada la seva 

capacitat de cerca a l’hora de fer recerques temàtiques en les mateixes 

publicacions per veure el tractament que, sobre determinants continguts 

periodístics fan aquestes publicacions.  

 

Igualment s’han emprat altres fonts com els llibres d’actes de l’Assoaciació de 

la Premsa Forana, els bulletins oficials de la Comunitat Autònoma per tal de 

conèixer les subvencions rebudes per les publicacions, així com també 

diferents consultes al Archivo General de la Administración General del Estado, 

l’Arxiu del Regne de Mallorca i l’Arxiu General del Consell de Mallorca. Val a dir 

que la possibilitat de trobar-nos amb dades personals en la tramitació de les 

subvencions i la poca transparència en algunes feines ha dificultat la nostra 

tasca en la recerca de les subvencions, per la qual cosa oferim dades parcials, 

si bé consideram que tot i la seva parcialitat contribuiexen a donar una visió 

general de les ajudes rebudes per la premsa en general.  

 

Per tal de donar resposta a algunes llacunes que tenen els arxius i els llibres 

d’actes, s’han duit a terme una sèrie d’entrevistes amb els directors d’algunes 

publicacions, algunes de les quals han tengut relació drecta o indirecta amb la 

Junta Directiva de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. No obstant això, 

algunes publicacions no han donat resposta a la nostra demanda d’informació.  
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Aquesta tesi s’acompanya amb una fitxa de cadascuna de les publicacions que 

a juny de 2015 encara es publiquen, ja sigui en paper o en digital. Per fer-ho, 

s’ha adaptat a les necessitats de la premsa forana el model proposat pels 

professors Sebastià Serra Busquets, Francisco Moreno Sanz i Antoni Gavaldà 

Torrens70 i que és el següent per a la premsa exclusivament en paper:  

 
I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol  
- Subtítol:  
- Dipòsit Legal  
- Llengua emprada:  
- Lloc de publicació:  

 
b) Datació:  
- Inici de la publicació:  

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida  
- color/BN:  
- Dibuixos i /o fotografies:   
- Nombre de pàgines:  
- Maquetació i disseny:   
- Impressió:  
- Impremta:  
- Periodicitat:   

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia:  
- Nom jurídic:  
- Seu social:  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació:  euros 
Publicitat: Si / No   Institucional Si / No 
Tiratge: exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
- Redactors i Col·laboradors:  
- Publicació de textos d’altres publicacions:  
 
c) Temari i ideari. 
 

                                                 
70 La present fitxa de publicacions ha estat reelaborada i simplificada per l’autor de la tesi a 

partir del model proposat per GALVADÀ TORRENS, Antoni; MORENO SÁEZ, Francisco i 
SERRA BUSQUETS, Sebastià: «Models de catàlegs de publicacions periòdiques. El cas 
d’Alcant, Tarragona i les Illes Balears» a SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATAS, 
Arnau (eds.): XII Jornades d’Estudis Històrics Locals. La premsa, la ràdio i la televisió des d’una 
perspectiva històrica. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1994, pàgs: 27-50. 
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d) Difusió i distribució  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   

 
IV) Localització de fonts 
 
V) Observacions. 

 

Tanmateix, i davant el fet que existeixen algunes publicacions de la part forana 

que s’han passat exclusivament al periodisme digital, s’ha adaptat la fitxa a 

aquest tipus de publicacions.  

 

I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol  
- Subtítol:  
- Llengua emprada:  
- Lloc de publicació:  
- Adreça web:  
b) Datació:  
- Inici de la publicació:  

 
c) Característiques tècniques:  
- Dibuixos i /o fotografies:  
- Sistema de gestió de continguts:  
- Periodicitat:  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia:  
- Nom jurídic:  
- Seu social:  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació:  
Publicitat: si / no  Institucional si / no 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
- Redactors i Col·laboradors:  
- Publicació de textos d’altres publicacions:  
 
c) Temari i ideari. 
 
d) Difusió i distribució  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
 
IV) Localització de fonts 
 
V) Observacions. 
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A l’annex documental de la present tesi s’hi pot veure un conjunt de les llistes 

de les publicacions que formen part de l’Associació de la Premsa Forana de 

Mallorca que encara avui en dia es publiquen ja sigui en paper o en digital.  

 

3.2 Les hipòtesis de la tesi  

 

A partir de la documentació i les publicacions prèvies exposades al capítol 

dedicat a l’estat de la qüestió, i a partir de la metodologia i de l’ús de les fonts 

escrites i orals, pensam que com a punt de partida, la present tesi doctoral 

presenta les següents hipotèsis:   

1. La premsa forana és una font històrica de primera magnitud que serveix 

per a conèixer les organitzacions polítiques, patronals i sindicals dels 

diferents municipis, així com es tractava el tema de la llengua i la cultura 

catalana. 

2. La premsa forana per tant ha tengut una transcendència social i política, 

i fins i tot, han pogut influenciar en el decurs de la història municipal, i 

també, autonòmica.  

3. La premsa suposa un element patrimonial de molta importància, no 

només a nivell bibliogràfic, que també, sinó com un element més del 

nostre patrimoni periodístic que cal ser protegit. Alguns dels continguts 

que apareixen en aquest tipus de publicacions de proximitat no se donen 

en altres publicacions editades a Mallorca.  

4. La premsa forana ha contribuït al procés de normalització lingüística i a 

difusió del patrimoni cultural i natural a partir d’una perspectiva, 

majoritàra encara que no exclusivament, de caire ecologista i 

progressista, molt propera a plantejaments nacionalistes i/o 

regionalistes.     

5. La premsa forana, des d’un vessant didàctic, també ha contribuït a la 

difusió del procés autonòmic, i ha acostat la realitat local i autonòmica 

des d’una perspectiva pròpia, amb la contribució a la tasca de fer poble i 

de manera molt propera al al públic.  

6. La premsa forana ha donat lloc a una nova fórmula associativa, fins 

aleshores, desconeguda a Balears, que es va concretar ambla posada 
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en marxa de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca,i que ha estat 

molt important és en el posterior manteniment i supervivència de les 

revistes associades.  

7. La premsa forana s’ha desenvolupat en un marc de comunicació a partir 

d’entitats associatives sense finalitat lucrativa, encara que hi ha hagut 

intents de poder posar en marxa empreses de comunicació rendibles.  
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4. MODELS DE PREMSA LOCAL I COMARCAL EN ELS 
TERRITORIS DE PARLA CATALANA 

 
La premsa local i comarcal de parla catalana presenta diferents models tant a 

Catalunya com al País Valencià i les Illes Balears que s’han de tenir en compte 

a l’hora d’analitzar els altres ecosistemes comunicatius71. La ràdio, la televisió, 

però sobretot en el tema que ens ocupa en aquesta tesi, la premsa local escrita 

és aquella que presenta majors similituds.  

 

Com hem apuntat anteriorment, la premsa local i comarcal de Catalunya, com 

la resta dels territoris de parla catalana, presenta una sèrie de característiques 

comunes: estam davant publicacions petites amb molta flexibilitat empresarial i 

de redacció, estan fortament arrelades al territori i en aquest sentit tenen una 

forta proximitat al públic; aquestes publicacions gestionen de manera directa la 

seva pròpia publicitat, però a la vegada també recluten elles mateixes els 

membres de la redacció i els seus col·laboradors. A més a més, les 

publicacions van més enllà de la informació sinó que tenen una funció social i 

cultural amb els seus lectors i el territori on estan ubicats i cohesionen el grup 

de lectors i el territori on s’hi circumscriu la mateixa publicació72.  

 

Donat que la premsa forana de Mallorca presenta similituds amb la resta de la 

premsa de parla catalana, més enllà de l’ús majoritari de la llengua pròpia, es fa 

necessari explicar breument els altres models de premsa del territoris de parla 

catalana.  

 

  

                                                 
71 Ecosistema comunicatiu és un terme encunyat per l’historiador de la comunicació Josep Lluis 
Gómez Mompart. Vegeu nota núm. 9.  
72 GUILLAMET, Jaume (2010): “La premsa comarcal o la força de la proximitat” a Op. Cit. pàg. 
20-21.  
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4.1 El model català del premsa comarcal   

 

4.1.1 Els estudis sobre la premsa comarcal de Catalunya 

 

La investigació i l’estudi de les publicacions i les seves característiques en la 

línia del que Jacques Kayser definiria molt més tard com el “registre 

d'identificació”73, ha inspirat una línia de treball que fins els anys 1960 ha estat 

duïta a terme principalment per col·leccionistes, erudits i aficionats. 

L’antecedent més llunyà de recerca en la història del periodisme català són els 

treballs de Josep Pella i Forgas74, qui combinava les dades amb la interpretació 

amb l'objecte de fixar unes bases per a l'estudi i la investigació del fenomen 

modern de la informació i de l'opinió pública. Una de les grans figures més 

destacables de la historiografia periodística catalana és Joan Givanel i Mas, i la  

seva extensa Bibliografia Catalana. Premsa75, la qual s'estructura en tres 

volums: els dos primers contenen una relació alfabètica de municipis dels 

territoris de parla catalana, on hi havia publicacions periòdiques íntegrament o 

parcialment en català; el tercer volum esta format per diferents índexs 

alfabètics. L’obra de Givanel esdevé un treball de base que ha servit a tots els 

historiadors de la premsa catalana posteriors a ell. 

 

El concepte de premsa comarcal sorgeix cap a finals del primer terç del segle 

XX, en plena emergència professional dels diaris industrials i en forma de 

reacció davant aquest creixement de la premsa diària de Barcelona. El 

bibliògraf i periodista Lluís Bertran i Pijoan fou l’impulsor d’una Exposició de 

Premsa Comarcal, realitzada a Barcelona en 1930, que va tenir com a resultat 

la publicació posterior, a manera de catàleg, del llibre Premsa a Catalunya. En 

aquesta obra defensa el paper complementari de la premsa comarcal davant 

de la “gran informació”, sempre “circumscrit a la informació i al tema concret de 

                                                 
73 KAYSER, Jacques (1963, 1974, 1982): Le quotidien français,Cahiers de la Fondation 
National des Sciences Politiques, 122, París, traduït al castellà com El diario francés, ATE, 
Barcelona. La proposta hemerogràfica de Kayser fou introduïda a Espanya per CASASUS, J.M. 
(1971), Ideología y análisis de los medios de comunicación, Barcelona, Dopesa,. 
74 PELLA I FORGAS, Josep (1879): “Periodisme. Estudi històrich del de Catalunya” a La 
Renaixensa, Barcelona. 
75 GIVANEL i MAS, Joan (1931-1937): Bibliografia Catalana. Premsa. 3 volums, Fundació 
Rafael Patxot, Barcelona 
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l’economia, cultura, història i política, d’una determinada població” i que no 

s’atén per part del que ell anomena “la premsa gran”76.  El mateix Bertran i 

Pijoan apunta a qüestions metodològiques d'un cert interès quant a la història 

de la premsa, així com una relació de catorze treballs anteriors d'història local 

de la premsa catalana, catàlegs i articles en la seva major part.  

 

Joan Torrent i Rafael Tasis són els autors d'una de les obres cabdals de la 

historiografia de la premsa catalana: Història de la Premsa Catalana. Aquesta 

obra pretenia fer present la riquesa històrica del periodisme català en un 

moment de relativa obertura del règim franquista, el mateix any de la Llei de 

Premsa i Impremta de 1966. A més a més aporten elements de renovació 

qualitativa que marquen una línia de superació dels aspectes estrictament de 

catàleg i descripció. Els autors expressaven en la presentació el seu desig que 

el llibre pogués ser «un estímul per a una plena represa de la premsa catalana» 

la història de la qual «haurà d'ésser, també, la història del pensament polític, 

filosòfic, científic, literari i social, els canvis i les novetats del qual són reflectits 

per les pàgines de la premsa»77 

 

A partir de mitjans dels anys setanta del segle XX, va sorgir una nova 

generació d'historiadors de la premsa i del periodisme, en relació a la teoria, 

estructura i sistemes de comunicació78. Entre aquests investigadors destaquen 

Joan Crexell79, Jaume Guillamet80 i Josep Maria Figueres 81, els quals 

                                                 
76 BERTRAN I PIJOAN, Lluís (1931): Premsa de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, p. 9-10 
77 TORRENT, Joan i TASIS, Rafael (1966): Història de la Premsa Catalana, 2 volums, Editorial 
Bruguera, Barcelona, p. 13-14  
78 Aquesta és l’anàlisi que sobre la perspectiva històrica integrada de tots els estudis relatius 
als diferents àmbits de la comunicació fa GIFREU, Josep (1989): “La investigació de la 
comunicació a Catalunya: assaig de periodització” a Anàlisi, 12, setembre, p. 9-65. 
79 CREXELL, Joan (1977): Premsa catalana clandestina, 1970-77, El Crit, Barcelona; (1988): 
Premsa catalana clandestina a l’exili, 1910-1938, El Llamp, Barcelona 
80 GUILLAMET, Jaume (1975): La nova premsa catalana, Edicions 62, Barcelona; (1977): La 
premsa de les comarques gironines, Editorial Selecta, Barcelona;  

- (1983): La premsa comarcal. Un model català de periodisme popular, Generalitat de 
Catalunya;  

- (1992): La formació de la premsa moderna. Periodisme informatiu, polític i cultural a la 
Barcelona progressista (1841-1843), Generalitat de Catalunya;  

- (1994): Història de la Premsa, la Ràdio i la Televisió a Catalunya (1641-1994), La 
Campana, Barcelona;  

- (1996): Premsa, franquisme i autonomia, Flor del Vent, Barcelona;  
- (2003): Els orígens de la premsa a Catalunya. Catàleg de periòdics antics (1641-1833), 

Arxiu Municipal de Barcelona;  
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començaren a publicar algunes novetats significatives i que a excepció de 

Crexell, avui dia encara continuen actius.  

 

A partir dels anys vuitanta, es formà un nou corrent d'història de la comunicació 

que feu una sèrie d'aportacions de gran interès per a la història del periodisme, 

totes elles relatives al primer terç del segle XX, des de l'òptica de la formació de 

la premsa de masses, a partir dels treballs realitzats pels professors Francesc 

Espinet82, Josep Lluís Gómez Mompart83, Enric Marín Otto84 i Joan Manuel 

Tresserras85, i que marquen les línies d'evolució de la historiografia 

periodística. Des de l'àmbit dels estudis de periodística, les obres de Josep 

Maria Casasús86 han influït notablement en l'orientació metodològica i 

interpretativa de la investigació sobre la personalitat i l'obra dels periodistes. 

 

                                                                                                                                               
- i PONT SORRIBES, Carles (2009): Història de la premsa andorrana, 1917-1915. 

Govern d’Andorra. 
81FIGUERES, Josep Maria (1984): La Renaixensa, Diari de Catalunya, 1881-1905, Rafael 
Dalmau, Barcelona;  

- (1987): Cuca Fera, setmanari satíric nacionalista. La seva vida, Ausa, Sabadell;  
- (1989): La Premsa Catalana.Apreciació històrica, Rafael Dalmau, Barcelona;  
- (1990): El País a Catalunya, El Llamp, Barcelona;  
- (1991): Valentí Almirall, forjador del catalanisme, Generalitat de Catalunya;  
- (1994): 12 periodistes dels anys 30, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona; 

(1999): El primer diari en llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans;  
- (2003): Premsa i nacionalisme, Proa, Barcelona. 

82 ESPINET I BURUNAT, Francesc, (1989): Premsa, comunicació i cultura a Catalunya durant 
el primer terç del segle XX, Universitat Autònoma de Barcelona;  

- (1990) «Evolución de los estudios sobre Historia de la Prensa Catalana, 1939-1989» a 
Jornadas 50 Años de Historiografía Catalana y Americanista, CSIC, Madrid; 

- (1996): Notícia, imatge, simulacre la recepció de la societat de comunicació de masses a 
Catalunya, de 1888 a 1939 Universitat Autònoma de Barcelona.  

- GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís, MARÍN I OTTO, Enric i TRESSERRAS, Joan Manuel 
(1993): «Evolució dels estudis d’història de la premsa a Catalunya, 1939-1993» a Anàlisi, 
15, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 129-148;  

83 GÓMEZ MOMPART, Josep Lluís (1992): La gènesi de la premsa de masses a Catalunya, 
1904-1925. Pòrtic, Barcelona 
84 MARIN OTTO, Enric (1991): La Premsa diària de Barcelona durant la Segona República 
(1931-1936). Aproximació històrica i anàlisi formal. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de 
Barcelona;  
85 TRESSERRAS, Joan Manuel (1994): D’Ací i d’Allà, aparador de la modernitat. Barcelona 
Llibres de l’Índex,. 
86 CASASÚS, Josep Maria (1986): Lliçons de periodisme en Josep Pla, Destino, Barcelona; 

- (1987): El pensament periodístic a Catalunya, Curial, Barcelona; (1987): El periodisme a 
Catalunya, Plaza y Janés, Barcelona;  

- (1991): Periodisme que ha fet història, Col·legi de Periodistes de Catalunya;  
- (1994): Periodística catalana comparada, Pórtic, Barcelona;  
- (1996): Artículos que dejaron huella, Ariel, Barcelona;  
- (1998): Periodisme català que ha fet història, Proa, Barcelona. 
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Al llarg dels anys noranta s’han consolidat diferents revistes acadèmiques 

catalanes, ja sigui d’universitats o d’entitats privades i que s’han caracteritzades 

per tractar temes d’interès propis del país i per defensar i promoure la llengua i 

la cultura catalanes. 

 

Probablement, la de major renom i qualitat és Anàlisi: Quaderns de 

Comunicació i Cultura, fundada l’any 1980 pel Departament de Teoria de la 

Comunicació, avui Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB. El 

Col·legi de Periodistes de Catalunya va publicar 26 números entre 1984 i 1995 

com a segona etapa de la revista Annals del Periodisme Català, on es va 

reflexionar preferentment sobre l’activitat periodística del país, tant des de la 

perspectiva professional com de la jurídica, històrica, econòmica o sociològica; 

també la col·lecció de monografies Vaixells de paper, en col·laboració amb la 

Diputació de Barcelona. La Societat Catalana de Comunicació va fundar el 

1991 una altra revista acadèmica anomenada Treballs de Comunicació, que en 

els seus vint-i-sis números editats fins al 2010. ha donat a conèixer les 

activitats de la institució. A partir del 2010, Treballs de Comunicació fou 

substituïda per la revista  Comunicació: revista de recerca i anàlisi.  

 

També hem de destacar la tasca d’organismes públics com el Centre 

d’Investigació de la Comunicació de la Generalitat, editor d'informes periòdics i 

monografies sobre l'estat i l'evolució de la comunicació a Catalunya en una línia 

que parteix de les primeres investigacions de Josep Gifreu87 i organitzador dels 

Premis anuals d'Investigació sobre Comunicació de Masses. Més recentment 

s'han posat en marxa els premis de recerca universitària en premsa comarcal 

que atorga l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, que de bon segur ajuda 

en la difusió i coneixement d'aquesta tasca, entre els quals cal destacar l’obra 

amb motiu del 25è aniversari de l’Associació88.   

 

                                                 
87 GIFREU, Josep (1983): Sistemes i polítiques de comunicació a Catalunya. Premsa, ràdio, 
televisió i cinema. 1970-1980. L’Avenç, Barcelona. 
88 FONT, Pere (2007): La Premsa comarcal: actes i debats del 25è aniversari de l'Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal (1981-2006). Barcelona, Departament de Presidència, 
Generalitat de Catalunya,  
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En els darrers anys destaca l’obra de Josep Faulí amb el títol Repertori d'una 

recuperació: aportació : premsa en català, 1939-197689, en què fa un recull de 

la llista de les revistes en català publicades a Catalunya i amb els anys de la 

seva publicació i la propietat editora.  

 

En definitiva, la investigació en història de la premsa es beneficia avui de les 

aportacions d'un conjunt investigadors procedents dels mons universitari i 

professional, però també de l'acció d'entitats que asseguren el  seguiment i 

l'elaboració de les dades bàsiques del sistema informatiu de Catalunya i també 

de la resta de territoris de parla catalana.  

 
4.1.2 La premsa comarcal de Catalunya  

 

El fenomen general de la premsa regional i provincial, desplegat als principals 

països europeus en el darrer quart del segle XIX, com a complement dels grans 

diaris nacionals, té a Catalunya la particularitat d’un mercat propi i autosuficient. 

La dependència dels diaris de la capital de l’Estat és inferior que al País Basc, 

a Galícia o a qualsevol altra part d’Espanya. A Catalunya, els diaris de les 

altres capitals de província fan en relació a Barcelona la funció complementària 

que els seus equivalents espanyols fan en relació a Madrid. Però al seu costat 

hi ha també diaris d’altres ciutats que són capitals d’àmbits comarcals i 

intercomarcals90. 

 

Existeix per tant un model català territorial de premsa, estudiat i definit pel 

professor Jaume Guillamet, que és completat per un tercer i quart nivell, de 

capitals comarcals amb setmanaris, i d’altres poblacions amb revistes 

mensuals o de més baixa periodicitat.  

 

Segons explica Jaume Guillamet, la premsa comarcal és un model català de 

periodisme popular consolidat al llarg de més d'un segle i mig d'història, el qual 

ofereix un model territorial descentralitzat, amb sistemes informatius locals i 

comarcals que responen a diferents nivells segons les comarques. Aquest tipus 

                                                 
89 FAULÍ, Josep (2006): Repertori d'una recuperació: aportació : premsa en català, 1939-1976. 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat..  
90 GUILLAMET, Jaume (2010): «La premsa comarcal o la força de la proximitat» Op. Cit. p. 18 
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de premsa comarcal es basa en sistemes reduïts d'organització empresarial, 

car els costos de producció i distribució no són considerables. Ofereix un model 

de pràctica no professional del periodisme, en el marc de la realitat cultural i 

política de les comarques, fruit d'una necessitat d'informació, comunicació i 

debat, així com d’una voluntat col·lectiva d’identificació i diferenciació comarcal. 

Aposta per l'ús públic de la llengua catalana fet que, tant en els anys de la 

Segona República espanyola com recentment en els de la represa 

democràtica, ha estat un factor fonamental per a la normalització lingüística del 

català. La premsa comarcal està fortament arrelada en la societat catalana. 

Una d’aquests factors, com apunta Guillamet,  ha estat la relació directa i 

quotidiana entre el periodista i l'escriptor local i els seus lectors i alhora 

protagonistes de la informació, així com també, una gran mobilitat de redactors 

i col·laboradors amb una gran voluntat de fer periodisme, malgrat no ser 

professionals 91.  

 

Aquest model de premsa comarcal  ha esdevingut una aspiració del moviment 

polític i cultural catalanista que, des de la transició, té una expansió potent i 

inesperada. La repressió, supressió i apropiació franquista (o si més no, 

control) de la majoria de la premsa diària i també comarcal i local comporta un 

reconeixement de la seva importància com a periodisme de proximitat, amb la 

seva substitució per periòdics dependents del Movimiento durant quatre 

dècades. La recuperació en un sistema democràtic de l’ús del català, que hi 

havia acabat essent majoritari, és un objectiu polític i cultural. La premsa 

comarcal permet adaptar-se a les noves exigències d’un mercat que canvia 

estructuralment i, encara més, li permet fer-ho amb més facilitat i eficiència que 

l’encara premsa generalista92. 

 

Durant la transició democràtica la premsa comarcal comprenia tres models de 

publicacions bàsics que són els diaris, els periòdics i les revistes, amb 

comportaments i perspectives de futur ben diferents. Pel damunt de la 

tendència general de creació i consolidació de sistemes informatius locals, tant 

                                                 
91 GUILLAMET, Jaume (1983): La Premsa Comarcal. Un model català de periodisme popular. 
Op. cit. p. 231. 
92 GUIILAMET, Jaume (2010): «La premsa comarcal o la força de la proximitat» Op. Cit.  p.16  
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per part de poblacions que no han tingut encara premsa pròpia com d'altres on 

hi ha mancat una cobertura contínua, la tendència significativa que apuntava al 

futur i que es produïa en ciutats petites i mitjanes era la creació de nous 

periòdics, la potenciació de periòdics anteriors i el procés clar cap a l'ampliació 

a mig termini del nombre de diaris, reprenent i renovant alhora el model històric 

dels diaris locals i comarcals93. 

 

La premsa comarcal és un model català de periodisme popular que no ha 

deixat de transformar-se  degut a una profunda transformació provocada per la 

revolució continua dels mitjans de comunicació. La recuperació i el primer 

creixement de la premsa comarcal es produïren enmig de la profunda crisi 

econòmica i estructural que afectà la premsa diària de Barcelona, entre 1975 i 

1985. El procés de renovació fou molt intens: l’adequació a un mercat 

competitiu derivat de la nova llibertat de premsa, l’impacte de la informatització 

de la impremta, amb les necessàries i corresponents inversions i reduccions de 

periodistes, la nova competència de mitjans audiovisuals i de la contractació 

publicitària.  

 

En els anys noranta la premsa comarcal assolí una expansió important, amb un  

augment del nombre de publicacions, de les xifres individuals i globals de 

difusió, la professionalització de les empreses editores i els canvis en 

l’estructura territorial de la difusió. Ajudat per la crisi de la premsa diària 

catalana, la premsa comarcal va assolir el desenvolupament d’un espai de 

mercat específic, amb nous lectors, i l’estímul per a la resta de premsa de que 

només és publicaven en castellà i que des de llavors adoptarien el català, 

llengua d’ús majoritari a la premsa comarcal94.   

 

En el darrer quart del segle XX, malgrat la crisi i contracció de la premsa diària 

gran, la premsa comarcal pot afrontar la nova demanda social democràtica, en 

un clima d’expansió general del mercat informatiu que li resulta favorable. En 

els anys noranta ens trobam amb una expansió del nombre de publicacions, de 

                                                 
93 GUILLAMET, Jaume (1983): La Premsa Comarcal. Un model català de periodisme popular. 
Op. cit. p. 233. 
94 GUIILAMET, Jaume (2010): «La premsa comarcal o la força de la proximitat» Op. Cit. p. 21-
22  
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la difusió, de la professionalització empresarial i periodística, en l’ús del català i 

en el model de desplegament territorial i el seu paper en el conjunt del sistema 

dels mitjans de comunicació escrits. A la dècada dels noranta ens trobam 

segons Guillamet amb tres tipus de diaris:  

a) Comarcals i provincials: un espai definit pels antics diaris del Movimiento 

i que ara ocupen l’espai dels diaris generals, amb una especial 

incidència de la premsa en català.  

b) Intercomarcals: noves propostes de diaris que superen els límits de 

comarques i províncies. 

c) Locals: caracteritzats per revistes mensuals i/o setmanals que han sorgit 

i s’han desenvolupat a poblacions mitjanes i petites95.  

 

Els factors socials, econòmics i mediàtics que constitueixen les característiques 

de la premsa comarcal són bàsics per entendre la supervivència de la premsa 

de proximitat. L’especificitat del seu mercat lector i publicitari fa que no pateixi 

la competència directa dels altres mitjans. Fa també que aguanti bé la 

competència de la premsa gratuïta, amb una certa diferenciació de productes i 

territoris. Però sobretot la seva supervivència i resistència a la crisi actual de la 

premsa es deu al desenvolupament d’un model propi i diferenciat de continguts, 

el qual aplica a la informació local les mateixes tècniques informatives, criteris 

de selecció i redacció de la premsa generalista.   

 

Així doncs, es crea un espai informatiu local on es presenten els fets, es 

debaten les opinions i es destaquen els personatges influents de la vida 

quotidiana més propera de lectors i anunciants. A partir de llavors la premsa 

local passa a oferir informació pròpia del territori que no poden oferir els diaris 

centrals. A la vegada, es dóna no només un creixement quantitatiu i qualitatiu 

de la informació de proximitat sinó que també s’impulsa el creixement i la 

professionalització d’aquesta premsa local o comarcal96.  

 

                                                 
95 GUILLAMET, Jaume (2010): “La premsa comarcal: història i futur” a DDAA: Plataforma 
Interuniversitària de la Premsa Comarcal i Local. Associació  Catalana de premsa comarcal, 
Barcelona.  
96 Ibid, pàg. 21-22 
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Com element característic del model de premsa, cal dir que l’any 1981 va 

néixer  l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) per sumar les 

sinergies de la premsa d’informació general de Catalunya: diaris, bisetmanals, 

setmanaris, quinzenals, mensuals, trimestrals, etc. Segons dades de la Direcció 

general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya l’any 198297, 

hi havia 174 publicacions distribuïdes en 148 poblacions, de les quals hi havia 

37 periòdics i 127 revistes.  

 

Els objectius de l’Associació foren, i encara continuen essent, la defensa i 

representació dels interessos dels associats i del conjunt de la premsa 

comarcal; la promoció d’iniciatives legislatives i/o administratives en benefici de 

la premsa comarcal, la promoció de la presència pública i conjunta de la 

premsa comarcal, la creació de serveis i d’infraestructura de suport a la premsa 

comarcal, la defensa de la llengua i la cultura catalana com a patrimoni 

irrenunciable. A l’ACPC pertanyen la pràctica totalitat d’aquelles publicacions 

escrites en català que contenen informació general no especialitzada d’interès 

bàsicament local i/o comarcal98. 

 

Entre els serveis específics que ofereix destaquen la gestió de la publicitat, 

amb una oferta conjunta publicitària99, actuant com a únic interlocutor davant de 

clients institucionals i privats, També ofereix unes instal·lacions en el centre de 

Barcelona per als seus socis, així com la formació dels professionals de la 

comunicació local, l’assessorament editorial i periodístic, la digitalització de les 

seves publicacions i la recerca de noves vies de comercialització.  

 

                                                 
97 DDAA (1982) Guia de la premsa local i comarcal. Barcelona, Conselleria de Cultura i Mitjans 
de comunicació.recollit. per GUILLAMET Jaume (1983): La Premsa Comarcal. Un model català 
de periodisme popular. Barcelona, Generalitat de Catalunya. 
98 ALCOVER, Estanis (2006). “Què és la prensa comarcal?” A DDAA: La Premsa comarcal: 
actes i debats del 25è aniversari de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (1981-2006). 
- (Col·lecció Lexikon. Papers ; 2) p. 12-14.  
99 Amb dades referides a 2011 es tracten de 17 publicacions comarcals (Diari de Girona, Diari 
de Sant Cugat, Diari de Vilanova, El 3 de vuit, El 9 Nou, El Ripollès, El Vallenc, Hora Nova, La 
Comarca d’Olot, La Veu de l’Anoia, L’Eco de Sitges, Nova Conca, Regió 7, Segre, Setmanari 
de l’Alt Empordà, Setmanari de l’Ebre, SomGarrigues) que arriben a 21 comarques, amb una 
difusió de 77.911 exemplars i una audiència calculada d’uns 421.000 lectors. Segons consta en 
l’Oferta comercial de la Premsa Comarcal publicada a DDAA(2014) Radiografia 20014 de la 
premsa comarcal. Claus de present i futur, p. 14 i disponible en pdf a www.premsacomarcal.cat  

http://www.premsacomarcal.cat/
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L’Associació de la Premsa Comarcal de Catalunya esdevé en un autèntic 

instrument de gestió i desenvolupament de la premsa comarcal, amb iniciatives 

de coordinació entre les diferents publicacions però també amb altres entitats 

han permès aconseguir noves vies de finançament i de capacitat tècnica i 

informativa.  

 

4.1.3 El model econòmic de la premsa comarcal  

 

El model econòmic de la premsa comarcal de pagament té en la publicitat la 

seva principal font d’ingressos, que aporta normalment entre el 64% i el 66% 

cada any, i en la venda d’exemplars, que és la segona via d’ingressos per 

importància, que aporta entre el 32% i el 35%. En conjunt aquestes dues vies 

d’ingressos representen el 97% de la facturació del sector. El conjunt de la 

premsa diària de proximitat (locals, provincials i intercomarcals), setmanaris i 

publicacions d’altra periodicitat van obtenir el seu sostre d’ingressos l’any 2007, 

amb una xifra superior als 94 milions d’euros100.  

 

Quant a les fonts d’ingressos, el problema radicava, sobretot, en la publicitat, 

que els dos darrers anys havia baixat per damunt del 45% i se situava 

clarament per sota de la inversió assolida l’any 2004. Les vendes d’exemplars, 

en canvi, havien tingut un impacte negatiu molt menor, amb una pèrdua del 

6,6%. Aquesta combinació va comportar que el pes de la publicitat, que havia 

arribat a ser de, pràcticament, dos terços dels ingressos de la premsa local en 

el moment àlgid (2007), baixàs per sota del 60% l’any 2009, cedint més pes en 

el total a la facturació per venda d’exemplars. Per la seva banda, els ingressos 

per altres conceptes i activitats es van mantenir sempre en uns nivells 

marginals. 

 

Pel que fa la facturació per publicitat, cal dir que la crisi va afectar en el període 

estudiat de forma sensiblement superior als diaris que als setmanaris, tot i que 

en ambdós casos amb xifres per damunt del 40% entre 2007 i 2009. En canvi, 

                                                 
100 YARZA, Enric, GARCIA, Iolanda i ALONSO, Ferran (2013).:“El model econòmic de la 
premsa comarcal” dins Llibre Blanc 2013 de la premsa comarcal  Barcelona, Catalana de la 
Premsa Comarcal i Local. p. 75-78 
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les publicacions d’altra periodicitat, tot i que representen només el 4% dels 

ingressos publicitaris de la premsa de proximitat, no havien vist afectats els 

seus resultats de manera clara101. 

 

El grup dels diaris comarcals més el dels setmanaris es caracteritzen per ser 

les publicacions més actives del sector degut a la seva dinàmica del seu cicle 

productiu. El conjunt d’aquestes publicacions generen el 89% dels ingressos 

totals de la premsa comarcal i local catalana i concentren el 60% dels llocs de 

treball del sector102.  

 

Els ingressos tradicionals de l’editor com a conseqüència de la publicitat i de la 

venda d’exemplars (xifra neta de negoci) presentaren un comportament regular 

en ambdós casos acusant una baixada l’any 2008 com a conseqüència de la 

crisi econòmica. Per als diaris de la premsa comarcal aquests ingressos 

representen entre el 96% i el 97% del total i en canvi per als editors dels diaris 

generalistes suposen entre el 93% i el 95% dels seus. La menor importància 

que es mostra d’aquests ingressos en els diaris generalistes respecte als 

ingressos totals també té una explicació i és que els editors de diaris 

generalistes han desenvolupat millor que la premsa comarcal catalana les 

vendes d’altres productes i solucions pels seus clients i anunciants, més enllà 

de la venda d’espais publicitaris, bé a través dels suplements de les seves 

publicacions (edicions patrocinades, continguts específics per a clients, 

promocions i col·leccionables, creació de promocions conjuntes per als lectors, 

publicitat a les web, serveis de pagament, etc.) que els hi aporten uns 

ingressos addicionals que representen entre el 5% i el 8% del total, mentre que 

en els diaris comarcals catalans aquestes vendes només representen entre el 

2,3% i el 3,3%103. 

 

                                                 
101 MANZANO, Celestino “La inversió i estructura publicitària de la premsa comarcal i local de 
Catalunya” a DDAA (2010): Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal de Catalunya. El Vallenc 
- Premsa Comarcal. Barcelona. Pàg. 74 
102 MANZANO, Celestino “El model econòmic de la premsa comarcal i local de Catalunya” a 
DDAA (2010): Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal de Catalunya. El Vallenc - Premsa 
Comarcal. Barcelona. Pàg. 107 
103 MANZANO, Celestino (2010): “El model econòmic de la premsa comarcal i local de 
Catalunya” a DDAA: Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal. Barcelona: Fundació Catalana 
de la Premsa Comarcal i Local p.108 
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La menor caiguda d’aquests ingressos per la venda d’exemplars durant 2008 

respecte dels ingressos totals fa que en termes de percentatge aquí aparegui 

creixent, quan en realitat cau. És significatiu el fet que aquesta via d’ingressos 

sigui major per als editors de diaris generalistes per sobre els dels diaris 

comarcals. Això s’explicaria segons els analistes que han estudiat el model de 

mercat de la premsa comarcal per la importància que tenen les vendes per 

subscripció en la premsa comarcal (les subscripcions representen una mitjana 

de 4,3 de cada 10 lectors en els diaris comarcals, mentre que en el cas dels 

diaris generalistes és de 2,4 de cada 10 lectors)104. 

 

Gràcies a una estructura de costos més continguda en la premsa diària 

comarcal, aquesta aconsegueix obtenir uns marges de guanys (bruts abans 

d’impostos) més elevats que la premsa diària generalista. La premsa comarcal 

està entre 7 i 8 punts per sota dels diaris generalistes, derivada per la manca 

de despeses de finançament i de representació que presenten els grans diaris. 

No obstant això, la partida de recursos humans presenta uns costos mitjans 

superiors. La causa no és el cost salarial del personal, la mitjana del qual és 

inferior al que té la premsa diària generalista, sinó en el nombre de persones 

ocupades, la qual en alguns casos podria estar aparentment 

sobredimensionada respecte a les que tenen altres diaris generalistes d’igual 

mida105. 

 

El 2011 la premsa comarcal obtingué uns ingressos de 61 milions d’euros, que 

representa un 9,9% menys que l'any anterior Per quart any consecutiu els 

ingressos baixaren, perdent el 35,5% dels ingressos. Els comptes anuals de la 

premsa comarcal i local a Catalunya posen en evidència els efectes de la crisi. 

Per quart any consecutiu, des del 2008, el resultat d’explotació conjunt és 

negatiu com a conseqüència fonamentalment de la caiguda d’ingressos tant en 

publicitat com en difusió106.  

 

                                                 
104 Idem, p.110 
105 MANZANO, Celestino (2010): “El model econòmic de la premsa comarcal i local de 
Catalunya” a DDAA: Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal. Barcelona: Fundació Catalana 
de la Premsa Comarcal i Local, p 111 
106 YARZA, Enric i Villaró Sita –coord.- (2012): Llibre Blanc 2012 de la Premsa Comarcal. 

Barcelona: Fundació Catalana de la Premsa Comarcal i Local, p.55  
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La premsa comarcal en conjunt es beneficia d’una línia de subvencions 

estructurals vinculades exclusivament a l'ús del català i també en aranès, com 

a política de foment de la llengua, que s'atorguen proporcionalment d'acord 

amb uns criteris preestablerts de difusió, formats i abast del mitjà que 

convoquen cada any el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, més 

endavant ho faria el Departament de Presidència, de la Generalitat de 

Catalunya107, així com també les Corporacions locals (Diputacions, Consells 

Comarcals i Ajuntaments). També s’atorgaven subvencions per a projectes 

concrets en el món periodístic, a les quals podien optar tots els mitjans de 

Catalunya que presentessin la seva pròpia proposta d'ampliació, reconversió, 

digitalització o altres projectes108. No obstant això aquests ajuts foren suprimits 

l’any 2013.  

 

En resum i a nivell general els ingressos de la publicitat dupliquen els ingressos 

per venda d’exemplars, posant de manifest l’existència d’una forta dependència 

del sector respecte de la inversió publicitària. Ara bé, un estudi individual per 

publicacions podem trobar un bon nombre d’aquestes, especialment entre les 

revistes mensuals, bimestrals i trimestrals, en les quals els ingressos 

d’ambdues vies estan molt igualats a causa que tenen uns nivells de 

contractació publicitària baixos.  La resta d’ingressos d’explotació (entre el 2% i 

el 3%) que obtenen els editors de la premsa comarcal es deriven d’altres 

vendes relacionades amb l’activitat del negoci de la comunicació109. 

 

En els darrers anys, l’ACPC ha esdevingut impulsora d’Iquiosc.cat una 

plataforma digital conjuntament amb altres associacions catalanes de premsa 

(APPEC i ACPG) que permet la comercialització de les publicacions 

associades a través d’Internet. Aquest procés de digitalització dels mitjans de 

                                                 
107 Establertes a les Bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions 
estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.  
ORDRE PRE/125/2013, de 17 de juny i en la posterior Modificació de les bases reguladores del 
procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions 
periòdiques en suport de paper  ORDRE PRE/108/2014, de 7 d'abril 
108 L'any 2012 es van concedir prop de cinc milions per aquest concepte. 
[http://www.ara.cat/politica/govern-catala-elimina-subvencions-mitjans-
comunicacio_0_862113934.html] 
109MANZANO, Celestino (2010): “El model econòmic de la prensa comarcal i local de 
Catalunya” a DDAA: Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal. Barcelona: Fundació Catalana 
de la Premsa Comarcal i Local, p..95 
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comunicació locals ha propiciat noves vies de negoci que de cada vegada més 

van guanyant en importància com ho demostra el creixement de versions 

digitals de les publicacions comarcals i locals. Si l’any 2011 només el 55,4% de 

publicacions comptaven amb lloc web, el 2012 ja eren el 63,1%, prop de 8 

punts més. Aquest percentatge augmentà en 9 punts, fins al 72 % l’any 2014. 

Aquests passos digitalitzadors es revelen essencials per bastir un model de 

negoci digital (o, durant un temps, digital i en paper) que condueixi inicialment a 

la supervivència i més endavant a uns retorns de la inversió satisfactoris des 

d’un punt de vista empresarial110.  

 

4.1.4 La digitalització de la premsa comarcal  

 

Existeixen diferents projectes de digitalització de la premsa comarcal, sobretot 

de caire històric. En aquest sentit son destacables diferents iniciatives com    

l’Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA)111, un dipòsit cooperatiu de 

preservació digital impulsat per la Biblioteca de Catalunya amb el suport del 

CBUC, amb publicacions periòdiques tancades representatives dins la cultura i 

la societat catalana; l’hemeroteca de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives112; la 

premsa gironina digitalitzada des de 1808 a 2003, o la XAC_Premsa: premsa 

històrica digitalitzada113, un projecte de digitalitzar la premsa històrica 

conservada als arxius comarcals de Catalunya, i que inclou més de 800.000 

pàgines de premsa local i comarcal, des de 1808 a 2009.     

 

Ja de caire més actual cal destacar l’Hemeroteca virtual de l'Associació 

Catalana de la Premsa Comarcal, que recull una important col·lecció de diaris i 

revistes locals i comarcals consultables en línia. Permet realitzar cerques per 

comarca, publicació i periodicitat, i visualitzar els continguts en format web i 

PDF, així com consultar portades i números sencers114. 

 

                                                 
110 FONDEVILA GASCÓN, Joan Francesc (2014): L'ús de la tecnologia als diaris de l'ACPC. VII 
Premi de Recerca de la Premsa Comarcal [http://www.premsacomarcal.cat/documents/lus-de-
la-tecnologia-als-diaris-de-lacpc.pdf] 
111 Vegeu: http://www.bnc.cat/digital/arca/  
112 Vegeu http://www.lluisvives.com/  
113 Vegeu http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/  
114 Vegeu http://www.premsacomarcal.cat/publicacions  

http://www.bnc.cat/digital/arca/
http://www.lluisvives.com/
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/
http://www.premsacomarcal.cat/publicacions
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Però a més de la recuperació de l’important patrimoni periodístic que suposa la 

premsa comarcal, de cada any van augmentant les publicacions que 

s'incorporen a l'entorn digital. L'any 2012, el 63% de premsa comarcal tenia 

pàgina web, Pel que fa als formats en els quals es poden consultar aquestes 

pàgines, el 78% és a través de l'ordinador; el 14% d'ordinador i mòbil i el 8%, 

ordinador, mòbil i tauleta. Les xarxes socials més utilitzades són Facebook i 

Twitter, que representen el 66% de la presència, de les quals el 12% de les 

publicacions digitals utilitza altres xarxes socials, a més de les esmentades 

anteriorment115.  

 

4.1.4 La premsa comarcal, avui.  

 

Segons la Radiografia de la Premsa Comarcal 2014, la premsa comarcal 

catalana que està associada a l’APCC agrupa a 136 publicacions de premsa 

comarcal i local, en paper i digitals, de difusió diària, setmanal, bisetmanal, 

quinzenal, mensual, bimestral i trimestral, repartides arreu del territori català. 

En el conjunt de les publicacions, hi treballen 690 persones, dels quals 386 

(56% del total) ho fan a la redacció116.  

 

Malgrat la crisi econòmica, les publicacions locals i comarcals de Catalunya són 

les que millor resisteixen segons l’estudi abans indicat, el qual posa en èmfasi 

els valors diferenciadors d'aquestes revistes i setmanaris d'àmbit local i 

comarcal. En aquest sentit, i segons dades recents el futur de la premsa 

comarcal és encoratjador i s'està fent un gran desenvolupament en l'entorn 

digital en diversos formats, amb presència a les xarxes socials i avaluant 

diferents experiències de pagament per continguts en les seves edicions 

digitals. És potser una de la formes de supervivència, ja que encara que els 

ingressos publicitaris estimats, pujaren el 2014 entre un 1 i un 2%,  es preveia 

que la difusió d'exemplars caigués segons les mateixes estimacions entre el 2 i 

                                                 
115 Radiografia 2014 de la prensa comarcal. Disponible a 
[http://www.premsacomarcal.cat/documents/radiografia-2014-de-la-premsa-comarcal.pdf, 
14/12/2014, 17:05] 
116 Vegeu [http://www.premsacomarcal.cat/documents/radiografia-2014-de-la-premsa-

comarcal.pdf, 14/12/2014, 17:05] 

http://www.premsacomarcal.cat/documents/radiografia-2014-de-la-premsa-comarcal.pdf
http://www.premsacomarcal.cat/documents/radiografia-2014-de-la-premsa-comarcal.pdf
http://www.premsacomarcal.cat/documents/radiografia-2014-de-la-premsa-comarcal.pdf
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el 3%. En concret, la premsa comarcal hauria tengut  una reducció del 14,8% 

entre el 2013 i el 2011117. 

 

El futur immediat de la premsa comarcal passa per mantenir la bandera de la 

premsa de proximitat, per tenir els continguts locals on els mitjans generalistes 

no arriben, i per una aposta decidida cap a la convergència de redaccions de 

paper i digital, que asseguri la vida durant anys a les capçaleres de tot el 

territori. No obstant això, i malgrat que algunes veus consideressin com la 

premsa en paper uns mitjans morts, aquesta premsa local i comarcal  demostra 

una major resistència i tot fa pensar, segons els consultors de comunicació com 

Enric Yarza que continuarà sent la principal font de negoci, en un entorn més 

competitu. 

 

La premsa local i comarcal presenta una gran importància dins el sector de la 

comunicació privada a Catalunya, En aquest sentit els editors d’aquesta 

premsa, ja sigui de pagament o gratuïta, han d’apostar encara més per elaborar 

plans estratègics i de màrqueting, que incloguin un reforç de les marques 

individuals, però a la vegada en el sí d’una marca comuna, una aposta per la 

professionalització de les capçaleres així com també de l’especialització dels 

seus professionals, i finalment un pla de comercialització dirigit a centrals de 

mitjans i agències de publicitat.  

 

Posant en marxa aquests processos de convergència multimèdia i de 

professionalització i comercialització publicitària, sembla que la supervivència 

de la premsa local i comarcal està garantida en els propers anys més 

immediats.  

 

  

                                                 
117 Vegeu [http://www.elpuntavui.cat/ma/article/13-comunicacio/20-comunicacio/795770-futur-
esperancador.html, 14/12/2014, 17:25] 
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4.2 La premsa local i comarcal al País Valencià.  

 

Els orígens de la premsa valenciana són locals. El periòdic local es configura 

com l’òrgan d’expressió de cada grup social, per transmetre ideologia i com a 

forma de lluita política i de formació del poble. La premsa local és un fenomen 

burgés sorgit primerament en nuclis urbans amb un marcat caràcter econòmic. 

El desenvolupament de la premsa i del periodisme local valencià va unit a 

l’evolució de la impremta valenciana.  

 

4.2.1 Els estudis sobre la premsa local i comarcal al País Valencià.  

 

La premsa comarcal i local valenciana ha estat rica i diversa i també ha estat 

fortament estudiada. Destaquen els primers catàlegs clàssics, com el de Luís 

Tramoyeres Blasco118, Enric Soler i Godes119 o José Navarro Cabanes120. Però 

entre aquests cal destacar la gran obra que féu Ricard Blasco i que cataloga 

més de 1000 publicacions locals i especialitzades del País Valencià121. El 

catàleg de Blasco, constitueix l'eina més important per al treball d'investigació 

en premsa i marca un punt d'inflexió en el coneixement de la premsa 

valenciana122.  

 

A partir dels anys vuitanta del segle XX es produeix un canvi els els estudis 

d’història de la comunicació al País Valencià amb formulacions científiques. I 

metodologies de la història social, com ja ocorria als altres indrets més propers, 

i prenint el model i les aportacions dels historiadors de la comunicació catalans 

Miquel Moragas, Josep Gifreu, Josep Lluís Gómez Mompart, Joan Manuel 

Tresserras i Jaume Guillamet, entre altres. Els responsables d’aquesta nova 

                                                 
118 TRAMOYERES BLASCO, Lluís (1880): Los periódicos de Valencia: apuntes para formar 
una biblioteca de todos los publicados desde 1529 hasta nuestros días, Revista de Valencia 
119 SOLER I GODES, Enric (1960) Els primers periodics valencians. [Disponible a 
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/18194/Els+primers+periodics+valencians.pd
f;jsessionid=131728042A5C0832DD7E72D7FD800A85?sequence=1] 
120 NAVARRO, José (1928): Catàlec bibliografic de la prensa valenciana escrita en nostra 
llengua y publicada en Valencia, pobles de la provincia i per les colonies valencianes en Madrit, 
Barcelona, Zaragoça i republiques americanes, 1586-1927 
121 BLASCO, Ricard (1984): La premsa del País Valencià 1790-1983. València: Institució Alfons 
el Magnànim.  
122 MARTÍNEZ GALLEGO, Francesc Andreu; LAGUNA PLATERO, Antoni i VALLÉS COPEIRO 
DE VILLAR (1995): «Evolució dels estudis d'història de la premsa al País Valencià». A Anàlisi, 
Quaderns de Comunicació i cultura. núm. 18, p. 19.  
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manera de fer eren aleshores uns joves historiadors sorgits del CEU San Pablo 

de València, una universitat privada que crea en 1986 la primera Facultat de 

Periodisme.  Es tractava d’historiadors com Antonio Laguna123, Francesc-

Andreu Martínez Gallego124, Enrique Borderia125, Inmaculada Rius126 o 

Francesc Martínez Sanchis127, el qual ha realitzat els estudis sobre la història 

de la comunicació en el País Valencià més recents. De la mateixa manera, 

Alacant compta també amb estudis de premsa de la mà de Francisco Moreno 

López, qui ha publicat diverses obres sobre la premsa alacantina des dels 

orígens fins a 1939128. Finalment hem de destacar els treballs de Guillermo 

                                                 
123 LAGUNA PLATERO, A (1988): Catàleg de la premsa valenciana. València, Asociación de la 
Prensa Valenciana. 

- LAGUNA PLATERO, A. (1990): Historia del periodisme valenciano. 200 años en 
primera plana. València: Generalitat Valenciana. 

- LAGUNA PLATERO, A. -ed.- (2000): La comunicación en los 90. El mercado 
valenciano. València: Universitat Cardenal Herrera-CEU. 

- LAGUNA PLATERO, A (2001): Història de la comunicació: Valencia (1790-1898). 
Saragossa: UAB, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra i Universitat de 
València.   

- LAGUNA, A.; LÓPEZ, A. [ed.] (1992). Dos-cents anys de premsa valenciana. València: 
Generalitat Valenciana. [Actes del Congrés celebrat a València, al desembre de 1990, 
davall el títol de «València, dos-cents anys en primera plana»] 

124 MARTÍNEZ GALLEGO, F. A. (1994). Prensa y partido en el progresismo valenciano: José 
Peris y Valero. València: Ateneu de Periodistes.  

- RIUS, I. (1992). «Comunicació popular i literatura popularitzada: El plec de cordell a la 
València del segle XIX». Comunicación y Estudios Universitarios [Montcada], núm. 2. 

- MARTÍNEZ MORELLA, V. (1962). La imprenta en Alicante durante la Guerra de la 
Independencia (1808-1814). Alacant [s. n.] 

125 BORDERÍA, Enrique (2000):. La prensa durante el franquismo: represión, censura y 
negocio, 1939-1975. Montcada: Fundación Universitaria San Pablo - CEU. 
126 RIUS SANCHÍS, Immaculada (2000): El periodista entre la asociación y la represión: 1899-
1940. Para una historia de la Asociación de la Prensa de Valencia. Montcada: Fundación 
Universitaria San Pablo - CEU 
127 MARTÍNEZ, Francesc (ed.) (2002): La informació valenciana de proximitat, València, Unió 
de Periodistes Valencians. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc i RAMOS GONZÁLEZ, Alfred (1997): La premsa local 
i comarcal de l’Horta Sud (1976-1996), Torrent, Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta 
Sud. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc i RAMOS GONZÁLEZ Alfred (2003): Temps de foscor. 
La premsa de l’Horta Sud en el franquisme (1939-1975), Ajuntament de Catarroja. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, F. (2007): “El dualisme de la premsa comarcal valenciana i els 
seus desequilibris”, a DD. AA.: Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans de 
comunicació catalans (1975-2006), Vilanova i la Geltrú, El Cep i la Nansa, pp. 153-182. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc (2009): “El periodisme valencià en llengua catalana”, a 
J. DIAZ NOCI, Et alii -eds.-: Kazetaritza hizkuntza: Espainiako kasua (El periodisme en 
llengües minorizades: el cas d’Espanya), Universitat del País Basc, pp. 555-584. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc (2010): Periodisme contra les cordes. El valencià en 
els mitjans de comunicació, Paiporta, Denes Editorial. 

- MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc (2010): Periodisme Local i comarcal. La comunicació 
valenciana de proximitat. València: Publicacions de la Universitat de València (PUV) 

128 MORENO SÁEZ, F. (1984). «La prensa alicantina durante la Guerra Civil». A: La Guerra 

Civil española, Alicante 1936-1939. Alacant: Ajuntament d’Alacant.  
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López en allò que es refereix dels mitjans de comunicació digitals o 

cibermitjans129.  

 

4.2.2 El model valencià de premsa comarcal  

 

El periodisme contemporani local del País Valencià s’ha estructurat, segons els 

estudiosos del tema entre els quals cal destacar el professor Francesc Martínez 

Sanchís, en tres períodes ben definits:  

a) 1876 - 1939: predomina per un periodisme informatiu polític amb fortes 

restriccions durant la Restauració i la dictadura de Primo de Rivera, 

situació que canvià amb les llibertats de la Segona República i el 

sorgiment de la premsa esquerrana que entrà en conflicte mediàtic amb 

la premsa conservadora. També cal destacar l’existència de premsa 

satírica, literària i cultural, encara que majoritàriament en castellà.  

b) 1939 – 1975: durant la dictadura franquista s’imposà un sistema 

informatiu autoritari, allunyat de la llibertat d’expressió i d’informació. 

L’espai de la premsa local, és ocupat com també passava a altres 

indrets, per la premsa provincial del Movimiento, caracteritzat pel seu 

antiregionalisme doctrinal, i també s’ha de fer nota de la important 

influència social de la premsa catòlica. Això no obstant, en els anys 

cinquanta aparegueren les empreses periodístiques locals i ja a les 

acaballes del franquisme sorgí una premsa clandestina, escrita sobretot 

en valencià.  

                                                                                                                                               
- MORENO SÁEZ, F. [ed.] (1994). La prensa en la ciudad de Alicante durante la Guerra 

Civil, 1936-1939. Alacant: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  
- (1994b). La prensa en la provincia de Alicante durante la Segunda República (1931-

1936). Alacant: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  
- (1995a). La prensa en la ciudad de Alicante durante la Restauración, 1875-1898. 

Alacant: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  
- (1995b). La prensa en la ciudad de Alicante durante la Dictadura de Primo de Rivera, 

1923-1931. Alacant: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.  
- (1995c): La prensa en la ciudad de Alicante desde sus orígenes hasta 1874. Alacant: 

Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. 
129 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo (2008): Los cibermedios valencianos. Cartografia, características 
y contenidos. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Disponible a 
http://cibermediosvalencianos.es/libros/libro-los-cibermedios-valencianos/  

- (2010): «Cibermedios y web 2.0» a LÓPEZ GARCÍA, Guillermo – ed-: El ecosistema 
comunicativo valenciano. Características y tendencias de la primera década del siglo 
XXI. València: Tirant lo Blanc, pp 229-250.  

http://cibermediosvalencianos.es/libros/libro-los-cibermedios-valencianos/
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c) 1978 – 1994: és un període de renovació i reforçament de la premsa de 

proximitat al País Valencià, en el qual es consolida la figura del 

periodista local i comarcal. Tanmateix no s’ha configurat cap diari que 

vertebri informativament tot el País Valencià ni tampoc s’ha consolidat 

un model de premsa comarcal autòcton privat ni en castellà ni en 

valencià. En tot cas el que s’ha donat és que grans grups mediàtics 

espanyols han creat edicions comarcals, a la conquesta del mercat 

publicitari local, la qual cosa ha fet augmentar considerablement la 

difusió dels grans diaris senyera, però també ha provocat un domini del 

castellà dins el periodisme local o de proximitat130.  

 

A grans trets, la premsa local i comarcal del País Valencià presenta unes 

característiques similars al model de premsa comarcal exposat a Catalunya per 

professor Guillamet131, però presenta una sèrie de particularitats. Així doncs, el 

«model valencià» també es caracteritza perquè: 

a) Constitueix un model de premsa popular consolidat des del darrer terç del 

segle XIX.  

b) ofereix un model territorial comunicatiu descentralitzat i no provincial. Així 

l’àmbit de difusió pot ser un barri d’una ciutat, un poble o una comarca.  

c) es fonamenta en sistemes reduïts d’organitzacions empresarials: petits 

editors o grups d’accionistes que han unit el seu capital per posar en 

funcionament publicacions locals modestes i de tirades reduïdes.  

d) té com a competència les edicions comarcals de grans diaris de València, 

Alacant i Castelló 

e) és una premsa amb un nombre de lectors limitat i amb unes audiències 

fragmentades, que varien segons les poblacions o comarques132.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
130 MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc (2010): Periodisme Local i comarcal. La comunicació 
valenciana de proximitat. València: Publicacions de la Universitat de València (PUV), pp. 39-50.  
131 En l’obra que Jaume Guillamet dedicà a la premsa de proximitat de Catalunya amb el títol La 
premsa comarcal. Un model català de periodisme popular (1983) 
132 Op. Cit. pp. 51-52.  
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4.2.3 La premsa local i comarcal del País Valencià avui.  
 
 
En l'àmbit de la premsa local i comarcal, la principal dificultat és l’existència 

d’uns mitjans provincials ben assentats assentats en les tres capitals amb una 

forta implantació en els seus respectius àmbits i la recerca i conquesta de nous 

mercats publicitaris.  

 

En aquest sentit, a partir de la dècada dels anys vuitanta, els grups mediàtics 

espanyols es llancen a la conquesta del mercat publicitari local mitjançant la 

creació d'edicions regionals o provincials al Pais Valencià. En paral·lel, els 

grups d'implantació regional133 s'animen a crear edicions comarcals per a 

contrarestar la competència dels diaris estatals amb edicions provincials. El 

resultat d'aquest procés és que el mercat de la comunicació local valenciana ha 

caigut en mans majoritàriament d'aquests grups, la majoria dels quals usen el 

castellà com a llengua de comunicació. Es tracta de grups forts des del punt de 

vista empresarial i professional que encara  a l’actualitat tenen una important 

força mediàtica.  

 

Com a contrapunt al model anterior, també s’ha produït la proliferació de petits 

mitjans gestionats per empreses locals o col·lectius socials diversos. Aquest 

sector engloba el que el professor Francesc Martínez Sanchís, denomina com  

la premsa associativa i cívica, la premsa local i comarcal en valencià. Aquests 

mitjans representen un periodisme popular alternatiu a l'homogeneització 

informativa, i mostra la realitat més propera a les comarques, als seus valors 

culturals i socials, i en molts casos opta per l'ús del valencià. Es tracta d'un 

model comunicatiu minifundista i minoritari que sobreviuen amb moltes 

dificultats econòmiques134.  

 

Per això el 2010 va néixer l’Associació de Publicacions Periòdiques 

Valencianes, presidida pel professor i periodista Francesc Martínez Sanchís, 

amb l’objectiu de combatre la situació marginal de la premsa en valencià, i la 

                                                 
133 Levante- EMV, Información y Las Provincias 
134 MARTÍNEZ SANCHIS, Francesc (2010): Op. Cit, pp. 30-31 
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reivindicació del suport institucional, que a l’any 2011 aglutinava una 

cinquantena de capçaleres tant en paper com en digital.  

 

4.3 El cas de la Premsa Local de Menorca  

 
La premsa local a Menorca, a les Pitiüses no es dóna aquest tipus de premsa, 

també té els seus orígens al segle XIX. La primera publicació periòdica fou el 

Semanario de la Isla de Menorca el 1811. Des de 1811 fins al 2004 s’han 

comptabilitzat fins a 325 capçaleres editades a Menorca, encara que només 

unes poques es poden incloure dins aquesta categoria de premsa local 

menorquina135 .   

 

A grans trets, i segons ha estudiat  Miquel Àngel Marquès Sintes pel cas de 

Menorca, es poden destacar quatre tipus de publicacions editades a Menorca 

segons els seus continguts: informació general d’opinió i informació, 

temàtiques, ideològiques, i premsa local, les quals fomenten el coneixement de 

la cultura local menorquina amb un ús generalitzat del català. Només aquestes 

revistes formarien part segons Marquès Sintes dins la categoria de premsa 

local menorquina.   

 

A partir de 1991, la premsa local va rebre un nou impuls amb la creació de 

l’Associació de Premsa Local de Menorca, amb seu a Alaior, formada per les 

sis publicacions existents a Menorca, per defensar els seus interessos i fer front 

als mateixos problemes entre les publicacions.   

 

Segons Marquès Sintes136, la premsa local de Menorca es caracteritza per: 

a) Comptar amb un àmbit de difusió local, per bé que hi hagués algun 

intent d’ampliar la difusió a tota l’illa de Menorca.  

                                                 
135 MARQUÈS SINTÈS, Miquel Àngel (2009): “La premsa local a l’illa de Menorca. La realitat de 
la premsa de proximitat feta per als pobles” a COMPANY MATAS, Arnau, FIOL HORRACH, 
Jordi, PUIGSERVER POU, Rafel, et al. (coord.), Els estudis i la premsa local en el segle XXI, 
Volum I. La premsa Local. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. p. 311 
136 MARQUÈS SINTES, Miquel Àngel (2005): “La premsa local a l’Illa de Menorca. Realitat i 
futur d’una premsa feta als pobles” a DDAA: Reflexions sobre el paper de la premsa local a 
Menorca. Associació de Premsa Local de Menorca, Alaior. pp. 67-88 
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b) La diversitat en la periodicitat de les publicacions: setmanal (El iris), 

quinzenal (Revista de Ferreries i Alaior Esportiu), mensual (s’Auba i Ull 

de Sol) i publicacions trimestrals (Xerra i Xala i Ventet de Fornells) 

c) La diversitat en els continguts de les publicacions amb una certa 

especialització com és el cas d’Alaior Esportiu, dedicada a la informació 

esportiva local  

d) L’ús majoritari de la llengua catalana en les publicacions, ja sigui per la 

voluntat dels editors o com a fruit de les subvencions del Consell Insular 

de Menorca.  

e) tot i ser revistes d’informació local amb publicitat inclosa dins les seves 

pàgines presenten una forta dependència de les subvencions públiques.  

 

A l’actualitat, les revistes locals de Menorca que conformen l’Associació també 

han fet una passa al món digital. En aquest sentit Alaior Esportiu, compta amb 

una edició digital www.alaioresportiu.com, la revista mensual S'Ull de Sol, la 

qual també té un blog amb molta informació (http://sulldesol.blogspot.com.es/), 

la revista trimestral Xerra i Xala qui també té un blog 

http://xerraixala.blogspot.com.es/. Per contra, la revista mensual Ventet de 

Fornells, no s’ha iniciat en el mon digital.  

 

La premsa local de Menorca, com ha ocorregut amb la premsa forana de 

Mallorca, també compta amb dificultats per la seva subsistència. No obstant 

això, a hores d’ara des de l’Associació de la Premsa Local de Menorca, es 

continua treballant en aspectes com la professionalització dels redactors, la 

valoració dels voluntaris i aconseguir sobreviure gràcies a les aportacions del 

mercat publicitari privat137. 

. 

                                                 
137 MARQUES SINTES, Miquel Àngel (2012): «LA IL·LUSIÓ DE FER PREMSA LOCAL AL 
SEGLE XXI» Disponible a 
http://www.cime.es/webeditor/pagines/file/ambit/gener2014/6premsa.pdf, consultada el 
12/10/2015 

http://sulldesol.blogspot.com.es/
http://xerraixala.blogspot.com.es/
http://www.cime.es/webeditor/pagines/file/ambit/gener2014/6premsa.pdf
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5. EL MODEL DE PREMSA FORANA DE MALLORCA  

 

Per Premsa forana hem d’entendre que es tracta d’un conjunt de publicacions, 

majoritàriament no professionalitzades i que són editades per entitats o 

associacions amb finalitats no lucratives. No obstant això, aquestes revistes  

han viscut un procés de professionalització, no només pel que fa als seus 

responsables o redactors, sinó que també cap a esdevenir en mitjans amb els 

que poder sobreviure per l’heterogeneïtat en la periodicitat (setmanaris, 

quinzenaris, mensuals, bimensuals, etc), així com també del seu àmbit de 

difusió.  

 

La premsa forana de Mallorca presenta una model propi que no difereix gaire 

d’altres que comparteixen la mateixa llengua, encara que compten amb 

diferències. Tanmateix, mentre a Catalunya trobam la presència de 

publicacions diàries i setmanals de veritable cobertura comarcal, en el cas 

mallorquí destaca més la procedència de les publicacions (la localitat on 

s’edita) que no la funció comunicativa, ja que aquesta queda absorbida pels 

mitjans de comunicació de la capital. Això no obstant, hi ha hagut un cert intent 

de fer premsa comarcal que com veurem més endavant no resultaren exitosos. 

 

Durant el darrer quart del segle XIX i durant tot el segle XX, han anat sorgint a 

diversos municipis de Mallorca diferents publicacions amb la missió d’informar, 

formar i entretenir els ciutadans respecte a la situació política, econòmica, 

social i cultural dels pobles, per tal de contrarestar l’increment i la influència de 

la premsa de Palma de caire centralitzadors. 

 

A partir dels estudis fets, entre d’altres per Arnau Company Mates i Sebastià 

Serra Busquets, podem establir un conjunt d’etapes en el procés d’aparició de 

la premsa forana. 

 

a) La primera fase s’inicià en el darrer terç del segle XIX i fou interrompuda per 

la Guerra Civil. Va tenir el seu màxim esplendor durant la Segona República, 

sobretot per l’aparició de publicacions de caràcter polític i polèmiques cap a la 
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situació de l’època. Es tracta de publicacions «històriques» com el setmanari 

Sóller (1885) o Felanitx (1935). 

 

b) La segona etapa de la premsa forana s’inicià a partir de la segona meitat de 

segle, com és el cas de la revista Bona Pau de Montuïri (1952), Perlas y 

Cuevas de Manacor i Bellpuig d’Artà, ambdues de l’any 1960. Tant la Bona Pau 

com Bellpuig estan lligades a estaments religiosos, els quals podien accedir 

amb majors facilitats a aconseguir els permisos de publicació. Així, l’Església 

podria servir d’impuls de fulls parroquials, els quals donaren lloc al sorgiment o 

transformació d’aquests fulls en revistes locals com les citades anteriorment o 

Santa Bàrbara. De fet, era freqüent trobar a les seves pàgines seccions 

dedicades a la informació parroquial, espai que era aprofitat pels mateixos 

mossens per difondre informació de caire religiós. Això no obstant, al costat de 

les informacions parroquials es començaven a veure alguns textos que ja 

deixaven una primera passa cap aquesta, podríem dir, nova llibertat. La majoria 

d’aquestes publicacions sorgiren durant els anys seixanta i principis dels 

setanta, quan el franquisme es trobava a les acaballes138. 

 

Des de finals anys seixanta, els canvis polítics, socioeconòmics i culturals 

sorgits a l’Estat espanyol afegits a l'augment i evolució del sector turístic a 

Mallorca, va donar com a resultat unes profundes transformacions en els 

mitjans de comunicació de l'illa arran de la modificació de la Llei de premsa i 

impremta de 1966 i l’aprovació del Decret Llei sobre la llibertat d’expressió 

d’abril de 1977. Aquesta nova legislació ampliava el marc legal de les 

publicacions en el sí de la llibertat d’expressió, tot i que mantenia la possibilitat 

que l’Administració pogués segrestar una publicació en cas de plantejaments 

contraris a la unitat d’Espanya, a la institució monàrquica o s’atemptés contra el 

prestigi institucional de les forces armades espanyoles. 

 

c) A partir dels anys setanta i vuitanta es donà inici a una tercera fase, quan la 

premsa forana va viure un procés d’expansió, sobretot gràcies a la fi del 

                                                 
138 Cal tenir present que la legislació de l’època requeria que comptessin amb un director 
professional (és a dir, periodista) que havia de passar pel control del règim franquista, per la 
qual cosa algunes de les publicacions varen haver de recórrer a contractar un director de palla 
o bé a justificar-ne el perquè no en tenien 
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franquisme i l’arribada de la democràcia. És en aquest context d’una certa 

“nova llibertat” per poder publicar determinats continguts fins aleshores difícils 

de ser publicats, en què començaren a aparèixer diferents col·lectius de 

persones que tenien interès per conèixer el passat i donar testimoni (o més ben 

dit el seu testimoni) de la realitat que els havia tocat viure. 

  

Mapa 1. Mapa de Distribució de la premsa forana (1970) 

 

 Mapa 1. Font: Elaboració pròpia 

Aquesta relació existent entre entitats i publicacions l’hem d’emmarcar en el fet 

que la gent vinculada o que havia impulsat aquestes publicacions era els 

mateixos que en els anys setanta s’havia anat constituint en associacions 

cíviques (o vinculats a moviments d’oposició al franquisme), i/o culturals, amb 

l’objectiu de promoure el català a les Illes Balears. Foren aquests col·lectius els 

qui iniciaren l’aventura d’escriure en uns mitjans poc professionalitzats i 

rudimentaris, fent una autèntica tasca artesanal de maquetació de la premsa 

forana, però que poc a poc s’anaren professionalitzant.  
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 Mapa 2. Mapa de Distribució de la premsa forana (1975) 

 

           Font: Elaboració pròpia 

 

Cal esmentar aquí l’important paper que en aquest procés hi jugaren alguns 

dels col·lectius que formaven part de l’Obra Cultural Balear, una entitat cívica i 

cultural fundada per Francesc de Borja Moll el 1962, amb l’objectiu de fomentar 

la llengua i cultura catalana a les Illes Balears. A partir de la dècada dels anys 

vuitanta, sorgiren un bon grapat de revistes sota l’òrbita de les delegacions 

locals de l’Obra Cultural Balear, encara que només fos per donar una cobertura 

legal a les publicacions. Una vegada constituïdes en revistes o bolletins, 

aquests s’anaren associant a l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca 

una nova entitat associativa sorgida per donar resposta a la nova realitat 

periodística. Aquesta associació de premsa ha contribuït poderosament a la 

pervivència d’aquestes publicacions foranes i ha coordinat importants accions 

conjuntes entre les diferents revistes associades lligades a reivindicacions 

lingüístiques, culturals o mediambientals. 
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Algunes d’aquestes revistes sorgides en el decurs de la transició democràtica 

foren Dijous (Inca), Coa Negra (Santa María del Camí), Es saig (Algaida), 

Llucmajor de pinte en ample, Pòrtula (Pòrtol, Marratxí), Flor de card (Sant 

Llorenç des Cardassar), 7 Setmanari (Manacor), etc.  

 

d) Amb les darreres recerques caldria establir una etapa iniciada a principis 

dels anys noranta en la qual hi podríem emmarcar aquelles publicacions que en 

bona part dels casos han explotat la premsa forana com una via de negoci. Ben 

entrada la primera dècada del segle XXI, podríem introduir una nova fase dins 

la premsa forana, relacionada amb la digitalització de les revistes (en alguns 

casos el paper i la versió web són complementàries) i amb la conversió o 

l’arribada de projectes merament digitals.  

 

D’aquesta manera, caldria establir quin és aquest model de premsa que 

denominam Premsa Forana. La premsa forana generalment es caracteritza per 

ser uns mitjans poc professionalitzats, per l’heterogeneïtat en la periodicitat de 

les publicacions, així com també del seu àmbit de difusió, i per ser publicacions 

editades per entitats o associacions amb finalitats no lucratives, i que presenten 

com a actiu més important la defensa de la informació identitària com a bé 

públic i no mercantilista139. Encara que a aquest model se li podrien fer una 

sèrie de matisos com veurem més endavant.   

 

En primer lloc, l’àmbit de difusió se circumscriu a un sol municipi com Llum d’oli 

de Porreres o Es Saig d’Algaida.  Altres d’un sol nucli del municipi com és el 

cas de Can Picafort (Santa Margalida) i Porto Cristo (Manacor), encara que 

també comptin amb publicacions generals del mateix municipi com Perlas y 

Cuevas. Encara que amb excepcions, també poden abraçar informació dels 

municipis del voltant com les publicacions de Sóller, el setmanari Sóller i la Veu 

de Sóller, que tenen un àmbit de difusió que afecta a altres municipis com 

Escorca, Bunyola, Fornalutx i Deià; el cas de la revista Talaia de Campos que 

                                                 
139 Josep Lluís GÓMEZ MOMPART (2002), «L’ecosistema comunicatiu balear: tradició i 
modernitat al segle XXI» a DDAA (2002) Informe econòmic i social de les Illes Balears (2001). 
Palma, Sa Nostra, p. 455-459. 



58 
 

aporta continguts de Felanitx, Llucmajor, Porreres, Santanyí i Ses Salines; o la 

desapareguda Sa comuna (Selva, Biniamar i Caimari);  

 

Cal dir que hi ha hagut algun intent de fer premsa amb un caire netament 

comarcal en orígen com Manacor comarcal, L’Observador del Pla de Mallorca o 

Part Forana. Tanmateix només la publicació manacorina feia part de 

l’Associació de Premsa Forana, i els resultats han estat que a, excepció de la 

publicació manacorina, les altres dues han acabat tancant i la primera en deixà 

de formar part de l’associació.  

 

Ara bé, la identificació com a revista del municipi  és absolutament 

característica en ella. Per als seus lectors, aquestes revistes són considerades 

les revistes del seu poble, sobretot si en el municipi només n’hi ha una.   

 

Un cas contrari amb aquesta dinàmica és el de L’Estel, una publicació que, si 

bé començà com a revista d’una part d’un municipi (s’Arenal de Mallorca) ha 

acabat esdevenint una premsa de caire comarcal amb informació generalista i 

que romp el model de premsa forana.  

 

Un altre tret és l’heterogeneïtat de la periodicitat de les publicacions foranes: 

trobem publicacions esporàdiques o d’aparició irregular, d’altres de quinzenals, 

mensuals, bimestrals, trimestrals i, fins i tot, semestrals, encara que es pot 

afirmar que les més comunes són les mensuals i bimestrals140. 

 

En tercer lloc cal esmentar que bona part d’aquestes publicacions són editades, 

inicialment per col·lectius encapçalats per sectors moderats de l’església, i a 

partir dels anys setanta i vuitanta per entitats ciutadanes o associacions sense 

finalitats lucratives, lligades en molts casos a moviments en defensa de la 

llengua i cultura catalanes pròpies de les Illes Balears. Aquestes revistes han 

sorgit que persones compromeses amb el territori i amb la cultura, sovint lligats 

a elements eclesiàstics, amb forts referents culturals i literaris, i que han sabut 

                                                 
140 COMPANY MATES, Arnau (2001) «La premsa» a la veu Mallorca a DDAA (2001) Gran 
Enciclopèdia de Mallorca. Volum 23, Apèndix A-Z. Palma, Edicions Promomallorca SL, p. 281 – 
286. 
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tirar endavant aquestes publicacions donant continuïtat a la defensa de la 

llengua i la cultura pròpies. Aquestes col·laboracions s’han fet en molts casos 

de manera altruista.  

 

En quart lloc, i seguint amb l’element lingüístic, la majoria de revistes de la Part 

Forana de Mallorca s’han escrit en llengua catalana, i han jugat un important 

paper com a agents de normalització lingüística, en un moment en què hi havia 

una certa demanda d’acostar la realitat més propera per mitjà de la nostra 

llengua. Aquest fet de publicar en llengua catalana, en una època en què les 

dinàmiques sociopolítiques eren difícils i en què el coneixement escrit del català 

era escàs, va donar com a resultat una «alfabetització» de bona part de la 

població que no sabia ni llegir ni escriure en català i que a partir de llavors, 

passà a ser una cosa normal. Molta gent que volia saber allò que se publicava 

a les revistes locals no li quedà altre remei que començar a llegir en una 

llengua, el català, la qual no havien après a l’escola141.    

 

Les publicacions de la part forana presenten una informació identitària com a 

bé públic. D’aquesta identitat destaca la seva pertinença al seu poble o 

municipi, que forma part de l’illa de Mallorca, la qual s’integra a la vegada en 

els denominats Països Catalans o si més no, fan part dels territoris de parla 

catalana. No és d’estranyar, doncs, que la majoria de les publicacions s’editin 

en la llengua pròpia, la catalana, tot incloent les modalitats pròpies de Mallorca i 

intentant ser de cada vegada més acurades en la correcció lingüística. Encara 

que existeix alguna publicació bilingüe, cal dir que no n’hi ha cap que sigui 

íntegrament en castellà142.  

 

La premsa forana contribueix a la difusió de la cultura de la defensa del territori 

i presenta la realitat local des d’una perspectiva identitària, ecològica i des d’un 

vessant majoritàriament progressista, tot i que no exclusiu, i cal destacar-ne la 

                                                 
141 PUIGSERVER POU, Rafel (2011) «La premsa forana de Mallorca: Motor de normalització 

lingüística i cultural», dins Premsa i cultura: Actes de les IV Jornades d’Història de la Premsa 
(Barcelona: 2011), ps. 288-298. 
142 COMPANY MATES, Arnau. «La premsa» a la veu Mallorca a Gran Enciclopèdia de 
Mallorca. Volum 23, Apèndix A-Z. Palma, Edicions Promomallorca SL, 2001. pp. 281 – 286. 
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seva contribució en la difusió de valors democràtics143, la defensa i l’impuls de 

l’autogovern, en la difusió de la consciència nacional dels territoris de parla 

catalana144. 

 

La professionalització de la premsa local ha donat lloc a l’establiment de dos 

models de premsa local: les professionals i les no professionals. Només 

algunes publicacions, majoritàriament de periodicitat setmanal o quinzenal, són 

editades per empreses o entitats, amb una  finalitat lucrativa; se dediquen a 

continguts purament informatius des d’una òptica de proximitat i obtenen els 

seus ingressos de la venta de les publicacions i de la publicitat.  

 

Entre les publicacions professionals són poques encara que podem afirmar que 

la seva trajectòria està ben consolidada. Són els casos del setmanari Sóller i de 

la Veu de Sóller, però també del Punt Informatiu de Pollença, Sa Plaça, 7 

setmanari de Llevant, Cent per Cent, etc. La majoria de les quals utilitzen el 

català com a llengua vehicular. Estam davant decisions empresarials 

arriscades i compromeses amb el territori on s'editen, atès que a les Illes 

balears no tots els mitjans de comunicació que han elegit fer premsa en català 

gaudeixen del favor del públic. Ara bé, aquestes publicacions s’editen en uns 

municipis on hi ha una forta tradició en l’ús de la llengua pròpia.  

 

D’altra banda, existeix una altre model de premsa local, més majoritari, 

conformat per les publicacions foranes que són editades per entitats sense 

ànim de lucre. Aquestes publicacions, majoritàriament mensuals i bimestrals, 

presenten uns continguts menys lligats a l’actualitat informativa, car no té sentit 

explicar determinades notícies un mes després de produir-se. S’hi troben doncs 

reportatges i entrevistes, molt interessants des del punt de vista local i que 

difícilment són exportables a altres municipis. Entre les publicacions no 

professionals, les revistes foranes subsisteixen, a part de per les vendes de les 

                                                 
143 PUIGSERVER POU, Rafel (2013): «La premsa forana en el procés democratitzador de 
Mallorca», a Temps de Comunicar (Palma: CESAG, 2012)  
[http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/?page_id=160. consulta: 15-4-2013, 17:56]. 
144 PUIGSERVER POU, Rafel (2012): “Les accions conjuntes de la premsa forana de Mallorca 
en defensa de la llengua, la cultura i el territori” a DDAA: 1960-1980. Transicions i canvis a les 
terres de parla catalana. Actes del VIII Congrés de la CCEPC. Institut Ramon Muntaner - 
CCEPC- Cosetània, Barcelona. Pàg. 161-172. 



61 
 

revistes, per les subvencions de les institucions públiques obtingudes gràcies a 

les negociacions de l’Associació de Premsa Forana, i que sovint van 

associades a paquets de publicitat institucional.  

 

Són precisament aquestes revistes les que avui en dia intenten sobreviure en el 

dur camí de la crisi, i que a la vegada necessiten un canvi generacional no 

només amb els lectors sinó també amb els redactors d’aquestes publicacions. 

 

Aquest model de premsa forana va donar lloc a una fórmula associativa entre 

les diferents publicacions, l’Associació de Premsa Forana  de Mallorca (APFM), 

la qual té el seu origen l’any 1977 quan algunes publicacions (Dijous d’Inca i 

Perlas y Cuevas de Manacor) plantejaren la possibilitat d’agrupar les revistes 

editades als distints pobles de Mallorca. Poc després es varen dur a terme 

diferents trobades a municipis que tenien una certa tradició de premsa local 

(Sineu, Manacor, Inca, Felanitx, Sóller i Artà), en les quals  s’acordà la creació 

de l’Agrupació de Premsa Comarcal, encara que finalment adoptà el nom 

actual d’Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM). Tot i que 

l’Associació va començar a funcionar el 1978, la seva legalització no arribaria 

fins al 1980, quan s’aprovaren els seus estatuts i es va crear l’anagrama de 

l’Associació. Poc després començarien les assemblees ordinàries per elegir les 

juntes directives. Entre els seus objectius es troba representar, gestionar i 

defensar els interessos de les publicacions i, també, de potenciar el foment i la 

difusió de la llengua catalana, tot i que no totes les publicacions històricament 

associades han tingut el català com a llengua d’ús habitual.  

 

A partir dels anys noranta, la premsa forana experimentà un procés de 

consolidació en dos sentits ben diferenciats: per una banda continuava essent 

un exercici de periodisme no professionalitzat, amb publicacions sense finalitats 

lucratives i amb grans dosis de voluntarisme; i per altra banda la consolidació 

de setmanaris i quinzenaris, més professionalitzats i dedicats sobretot a 

continguts informatius i no tant culturals.  

 

La necessitat de la premsa forana d’accedir a ajuts i subvencions 

condicionades a les voluntats polítiques dels governs autonòmics i insulars de 
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torn, ha fet que en períodes en què s’han suprimit la majoria de les 

subvencions institucionals, s’han minvat les possibilitats d’acció de l’Associació 

i moltes de les publicacions han hagut de cercar noves vies de finançament en 

paral·lel a les que podien arribar des de l’Associació145.  Aquest fet també ha 

motivat que els darrers anys, algunes revistes hagin desaparegut146 o hagin 

tendit cap a models de digitalització dels seus continguts.  

  

Només algunes publicacions, majoritàriament de periodicitat setmanal o 

quinzenal, són editades per empreses o entitats, amb una  finalitat lucrativa; se 

dediquen a continguts purament informatius des d’una òptica de proximitat i 

obtenen els seus ingressos de la venta de les publicacions i de la publicitat, 

amb un model de gestió més professional i que s’acostaria amb model de 

premsa comarcal existent a Catalunya.  

Les publicacions professionals són poques encara que podem afirmar la seva 

trajectòria està ben consolidada i val a dir que la majoria de les quals utilitzen el 

català com a llengua vehicular.. Són els casos del setmanari Sóller i de la Veu 

de Sóller, però també del Punt Informatiu de Pollença, Sa Plaça, 7 setmanari 

de Llevant, Cent per Cent, etc, la majoria de les quals apareixien en les dades 

d’audiència de la premsa que facilitava el Baròmetre de la Comunicació i 

Cultura de Catalunya.147  

 

 

                                                 
145 COMPANY FLORIT, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià. (1995). Op. cit. 
146 Llista de publicacions que avui ja no es publiquen en paper: A tota plana (Manacor); 
Binissalem, revista d’informació general; Campos, revista d’informació general; Castell-Llubí; 
Cercle d’Estudis (Alaró); Diari de Buja (Búger); El Gall (Pollença); Es pi gros (Lloret de Vista 
Alegre); Jussana (ses Salines); Manacor Comarcal (avui es publica en format digital); Nord 
(Pollença); PU-PUT (Llubí); RAIGUER (Inca); Recull informatiu (Son Servera); Revista de 
Sineu; Robines (Binissalem); s’Encruia (Deià); Sa Comare Beneta (Artà); Sa Comuna, revista 
de Biniamar, Caimari, Moscari i Selva; Sa Gubia (Bunyola); Sa Pobla, revista d’informació 
general; Sa Revista (Campos); Sa Veu de Llucmajor, revista d’informació general; Sal i Xeixa 
(Santanyi); Santa Bàrbara, full parroquial (Vilafranca de Bonany); Santa Eugènia, revista per a 
la divulgació i la cultura; Sant Joan; Veïnats del terme de Calvià, revista informativa i cultural; 
VORAMAR, revista informativa-cultural (Peguera, Calvià), i Baula (Sineu), Flor de Card (Sant 
Llorenç des Cardassar), Cap Vermell (Capdepera), Apóstol y Civilizador (Petra), Revista del 
Cercle (Alaró)  
147 http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_6a_onada10_barometre_bal.pdf 
[31/01/2011, 12:30] 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_6a_onada10_barometre_bal.pdf
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5.1 Els models econòmics de la premsa forana 

 

A partir de les diferents anàlisis sobre els tiratges i difusió de la premsa 

comarcal, que han estat facilitades a l’autor d’aquest estudi des de l’Associació 

de la Premsa Forana148 i també d’algunes publicacions, es fa difícil establir un 

model econòmic de la premsa forana,  car bona part de les publicacions són 

editades per associacions culturals149, algunes sense identificació fiscal i sense 

l’elaboració de cap mena de pressupostos150. Aquest fet dificulta la possibilitat 

de plantejar diferents models econòmics o d’ajustar-se a les necessitats 

econòmiques. També suposa un inconvenient a l’hora de demanar i justificar 

determinades subvencions.  

 

I és que la premsa forana és molt heterogènia. Així doncs existeixen 

publicacions de vint pàgines, que apareixen quatre vegades l’any amb un 

tiratge de 500 exemplars, fins a setmanaris amb 40 pàgines de mida tabloide 

que s'editen 52 vegades l’any, amb un tiratge de 3.000 exemplars. Això fa que 

alguns se'n surtin amb un pressupost de 3.000 euros anual, mentre que altres 

en necessiten 250.000 per any amb un cost mitjà de 3 euros per exemplar151  

 

Hem de considerar que existeixen dos grans models de publicacions des del 

punt de vista econòmic i que en part tenen el seu reflex en la tipologia de 

publicacions i dels continguts que hi aporten.  

 

Un primer model serien les publicacions amb una periodicitat mensual o 

bimestral més pròpies dels nuclis petits i mitjans de Mallorca. Es tracta de 

revistes fetes des del periodisme amateur en què predominen els articles 

d’opinió i els reportatges culturals, mentre que les notícies no en són el més 

important. Solen ser les revistes lligades a associacions culturals i que, com a 

                                                 
148 Les darreres dades de difusió i publicitat són de 2011.  
149 Arròs amb salseta, Bona Pau Campanet, Can Picafort, Coanegra, Dies i coses, Dijous, 
Felanitx, Es saig, Fent Carrerany, Card.cat, Díngola, Lloseta, Llucmajor de pinte en ample, 
Llum d’Oli, Maganova, Mel i sucre, Miramar, Montaura, N’Alí, Perlas y Cuevas, Portocristo, 
Ressò, Revista del Cercle, Sa sella, Una olla d’Aram i Veu de Sóller.  
150 Entrevista amb Rafel Oliver Grammático (agost de 2014), president de l’Associació de la 
Premsa Forana de Mallorca.   
151 Dades aportades en el decurs del III Congrés de Premsa Forana.  
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conseqüència de no tenir una finalitat lucrativa, la majoria de les vendes se fan 

per subscripció que cobreixen algunes despeses i tenen una forta dependència 

de les subvencions152.   

 

No obstant això, algunes publicacions mensuals o bimensuals del primer model 

també han comptat amb una important font d’ingressos publicitaris destinant 

fins a un 60 % del total de les seves pàgines a publicitat.  

 

De les converses mantingudes amb diferents directors de publicacions i 

arrodonint les quantitats per facilitar-ne l’anàlisi, es calcula que una revista 

bimestral de 60 pàgines com Dies i Coses de Calonge té un pressupost anual 

al voltant del 11.200 euros, dels quals el 70 % són per venda directa i 

subscripcions, i la resta per subvencions si bé l’Associació que l’edita hi ha 

d’acabar ajudant. Un altre exemple de revista mensual com Llucmajor de pinte 

en ample, presenta un pressupost que oscil·la entre els 30.000 i els 40.000 

euros per una publicació entre 52 i 64 pàgines en 11 números any (l’agost no 

es publica). D’aquest pressupost, el 50 % s’obté per les vendes i la publicitat i 

la resta del 50 % via subvencions, una part de les quals a través de l’Obra 

Cultural Balear153. S’ha de considerar que la majoria dels col·laboradors 

d’aquestes publicacions no cobren res en metàl·lic per les seves 

col·laboracions, si bé algunes revistes agraeixen les col·laboracions amb un 

sopar anual.  

 

El segon model estaria format per les revistes que han fet la passa cap a la 

professionalització. Aquestes es publiquen als nuclis més grans de la Part 

Forana i solen aparèixer de manera setmanal o quinzenal. Aquesta periodicitat i 

un model periodístic més proper a la premsa diària suposen uns continguts 

més informatius i lligats a l’actualitat del municipi. En aquest cas, a més de les 

subvencions es treballa per la consecució de la publicitat i les vendes i per tant 

                                                 
152 A la majoria de revistes citades a la nota de peu núm. 149, caldria afegir-hi Bellpuig, revista 
editada per la fundació del mateix nom.  
153 Dades aportades en el decurs del III Congrés de Premsa Forana.  
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estaríem davant empreses que intenten sobreviure i viure de comunicació 

local154.   

 

En aquest sentit, publicacions com el quinzenari Punt Informatiu Pollença, el 

qual publica 24 números per any més dos o tres especials, presenta un 

pressupost anual d’entre 140.000 i 150.000 euros. Es tracta d’una publicació en 

format tabloide amb 32 pàgines a color. El pressupost s’obté a partir d’uns 65 

% de la publicitat, un 25 % i un 10 % de les subvencions. En el cas de Cent per 

Cent de Manacor, el pressupost es troba entorn als 125.000 euros, i els 

ingressos procedeixen  del 70 % publicitat, 20 % venda i subscripcions i 10 % 

subvencions, si bé ens els darrers anys segons afirmen des de la revista els 

ingressos per subvencions s’han reduït a pràcticament res155.  

 

D’altra banda el setmanari Sa Veu tenia un pressupost al voltant de 200.000 

euros cap al 2008, s’ha reduït per una publicació al voltant de 40 pàgines, 

repartit segons el seu director entre un 70 % de publicitat, un 25 % de vendes i 

un 5 % de subvencions156. Segons les dades actualitzades per al 2014 el 

pressupost s’ha reduït fins al 140.000 euros. La distribució se situa actualment 

en el 58% en vendes i el 40% en publicitat. Els ingressos per publicitat arran de 

la crisi han baixat molt, tant per baixada del volum publicitari com dels preus, 

cosa que els ha obligat a llançar ofertes publicitàries. En canvi, les vendes 

s'han mantingut, i els han permès augmentar el preu de venda de la publicació, 

cosa que en paraules del seu director ha estat «la taula de salvació».  Les 

subvencions s’han reduït a mantenir una de la Generalitat de Catalunya, que 

representa aproximadament d'un 2% del pressupost de Sa Veu, l’edició digital 

de la Veu de Sóller157. 

 

L’adopció i el canvi cap a models conjunts de paper i digital (sense dubte molt 

més barat, entorn als 200 euros anuals inclosos servidor i domini158) han fet 

                                                 
154 7 setmanari de Llevant, Cala millor 7, L’Estel, Punt informatiu Pollença, sa Plaça, Sóller, 
Talaia i Cent per cent  
155 Dades aportades en el decurs del III Congrés de Premsa Forana. 
156 Entrevista a Gabriel Mercè, juliol de 2009.  
157 Entrevista a Gabriel Mercè, agost de 2015 
158 Dades aportades per Josep Cortes. Entrevista agost de 2010. De les anàlisis de les 
diferents ofertes que presenten les empreses d’allotjament web se’n extreu un cost anual 
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que en alguns casos algunes publicacions hagin tancat l’edició en paper i hagin 

apostat per una edició exclusiva en digital. D’altres han optat per un model mixt 

cap a una tendència cada vegada més digital que en paper.  

 

Si ens atenem al que afirmava Gabriel Mercè respecte a l’edició digital de la 

Veu de Sóller «ha estat difícil aconseguir publicitat per al web, si bé ha estat 

més senzill obtenir subvencions de l’administració per finançar-la que no pas 

per al diari en paper. Tot i això no és, per ara, un mitjà rendible des del punt de 

vista econòmic»159, donat que ells són una publicació que paga als seus 

col·laboradors.  

 

5.1.1 La premsa forana: una premsa amb suport econòmic institucional.  

 

Des dels seus inicis, en els orígens de la formació de l’Associació de la Premsa 

Forana, les diferents publicacions han tengut ajuts econòmics procedents dels 

diferents nivells de l’administració.  

 

Durant la transició democràtica, en la qual, sota el govern de la Unió de Centre 

Democràtic –al poder a partir del 1977–, es concedien de manera discrecional 

ajudes econòmiques (una mena de fons de rèptils160 amb un repartiment de 

prop de 4.000 milions de pessetes (prop de 25 milions d’euros), dels quals una 

petita part va arribar a la premsa de les Illes Balears, i també a la premsa 

forana.  

 

En els anys vuitanta i coincidint amb Josep Melià i Pericàs com a Secretari 

d’Estat d’informació durant el govern d’Adolfo Suárez, es varen concedir 

diferents ajuts a determinades publicacions, aquelles que eren empreses 

                                                                                                                                               
similar al voltant dels 200 euros. Car s’ha de tenir en compte el cost d’un domini .es, .eu o .info 
té un cost anual al voltant d’1 euro però el domini .cat s’acosta als 6 euros anuals. Si bé cal dir 
la majora opta per paquets de domini més allotjament que aporten un preu competiu atès que 
el volum de tràfic no és molt gran.  
159 MERCÈ, Gabriel (2009): «Vint anys de la La Veu de Sóller» a DDAA: Els estudis i la premsa 
Local al segle XXI, Op. Cit. p. 290. Aquesta realitat de no rendibilitat del web encara es manté 
per al 2015.  
160 Fons de rèptils: accepció que, col·loquialment, s’aplica a la partida econòmica destinada a 
aconseguir que influents periodistes, polítics i fins i tot artistes girin al voltant dels interessos del 
govern que els paga. 
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periodístiques que se pogueren beneficiar de les ajudes per a la seva 

reconversió.  

 

En aquest sentit, reberen ajudes les publicacions Ediciones Manacor, SA per a 

la restructuració d’empreses periodístiques (5.000.000 de pessetes), i el 

Setmanari Felanitx (950.000 pessetes) i la revista Perlas y Cuevas (1.250.000 

pessetes) varen rebre aquestes ajudes per aconseguir sufragar millores en les 

instal·lacions161.  

 

També es reberen subvencions de les institucions illenques. Em aquest sentit 

el 14 de maig de 1980, es va sol·licitar una subvenció de 150.000 pessetes. A 

la petició de requeriment d’informació, l’aleshores president de la l’APFM va 

indicar que les revistes publicaven 42.600 exemplars mensuals, amb un càlcul 

de 250.000 lectors i que aquest tiratge suposava un dèficit econòmic de 

3.750.000 pessetes anuals. La subvenció li fou concedida amb data de 28 de 

juliol de 1980162.  

 

Al voltant de l’any 1983, es va fer front a les ajudes a la premsa a través d’una 

certa reglamentació d’aquesta activitat, basada en la Llei 29/84 d’Ajudes a 

Empreses Informatives i Agències Informatives, i lligades al consum del paper, 

si bé aquesta tipologia d’ajudes va estar en el punt de la Comissió Europea 

sobretot des del moment  en què l’Estat espanyol passà a formar part de la 

Comunitat Econòmica Europea. I en aquest context, el govern socialista presidit 

per Felipe González, en vista de l’evolució favorable del sector durant la 

dècada dels vuitanta, va optar per suprimir, primer, totes les ajudes directes 

(Llei 37/1988) i, finalment el 1991, també les indirectes. A l’actualitat, els 

Pressupostos Generals de l’Estat no preveuen cap partida destinada a ajudes a 

empreses periodístiques ni a agències informatives163.  

 

                                                 
161 [http://elpais.com/diario/1980/11/27/sociedad/344127610_850215.html, 23/07/2015] 
162 Arxiu General CIM. Signatura II-765/17.  
163 MORALES, Alonso (2006): «Les ajudes a la premsa a Espanya» a FERNÁNDEZ ALONSO, 
Isabel, MORAGAS, Miguel de et al (editors) Ajuts a la premsa a Europa. Generalitat de 
Catalunya, Departament de Presidència. Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de la 
Comunicació. Col·lecció: Col·lecció Lexikon ; 2 p. 120-124 

http://elpais.com/diario/1980/11/27/sociedad/344127610_850215.html
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En canvi s’ha optat per un model que respecta la configuració autonòmica de 

l’Estat espanyol, establerta en la Constitució, fet que es tradueix en un 

atorgament d’ajudes que només promouen les comunitats autònomes, que 

tenen atribuïda aquesta facultat en la mesura que possibilitin la promoció de la 

seva realitat lingüística, és a dir, l’ús i coneixement de la seva llengua pròpia i 

que en el nostre cas, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca a 

través de les direccions generals i insular de Política lingüística, les legislatures 

en aquestes han existit.  

 

Pel que fa a les subvencions, moltes d’aquestes anaven lligades a paquets de 

publicitat institucional o bé ajuts que se concedien a través de la Direcció 

General de Política Lingüística, i que tenien per objectiu donar suport a la 

premsa escrita que s'edita íntegrament en llengua catalana, tal com preveuen 

els articles 27 i 32 de la Llei de normalització lingüística de 1986, especialment 

durant els períodes del pacte de progrés.  

 

Però abans de fins i tot aprovar la llei de normalització lingüística, la premsa 

forana va rebre també importants ajudes econòmiques per part del recent 

estrenat govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i també del 

Consell de Mallorca.  

 

Així doncs el 4 de maig de 1983, el Consell de Mallorca va concedir una 

subvenció d’un milió de pessetes a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca 

per cobrir els dèficits de les publicacions. Hi havia 26 publicacions, 4 

setmanaris que reberen 100.000 pessetes, 4 quinzenaris que reberen 50.000 

pessetes, i les 16 revistes mensuals, la bimestral i la trimestral reberen 

cadascuna 25.000 pessetes. No obstant això, varen necessitar 50.000 

pessetes per donar resposta a totes les publicacions i, després d’una conversa 

mantinguda entre el president del Consell Jeroni Albertí i Santiago Cortès, se’ls 

va concedir 50.000 pessetes extres164.  

 

                                                 
164 Arxiu General CIM. Signatura II-749/16.  
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La recepció de subvencions per part del Consell Insular de Mallorca, no excloïa 

la possibilitat de inserir publicitat a les pàgines d’algunes publicacions, amb 

preus diferents segons en funció de les revistes, i dels espais d’aquestes165.  

 

N’és una bona prova el fet que a la reunió de l’Assemblea general celebrada a 

Ses Sitges el 27 de gener de 1985, es va dissenyar el sistema de la subvenció 

que rebien de la CAIB. Així es va dissenyar un sistema de punts segons el qual 

s’atorgava punts (que després es reconvertien en doblers) en funció de la 

tipologia de la publicació.  

 

Taula 1. Sistema de Repartiment de les subvencions de l’APFM 

Tipologia  Punts  Explicació  

Setmanaris  4 punts Així per cada pesseta o euro 
que rep una publicació 
bimestral, les mensuals en 
reben 2, els quinzenaris 3 i 
els setmanaris 4 
 
Font: Elaboració pròpia.  

Quinzenaris 3 punts 

Mensuals 2 punts 

Bimestrals/ Trimestrals 1 punt 

 

Pel que feia a l’ajuda del Consell de Mallorca es va demanar que es concedís 

un 75 %, per a poder fer la seva distribució, i el 25 % restant a terminis166.  

 

Cada publicació que va publicar els anuncis de barbarismes de la campanya de 

1986 va rebre la subvenció de 25.000 pessetes167.  

 

A finals de desembre de 1985 es va donar compte del conveni signat entre la 

Conselleria d’Educació i Cultura, pel qual es concedia 1.500.000 pessetes a 

l’Associació de Premsa Forana en dues tongades de 750.000 pessetes, a canvi 

de publicar un tema de d’un foli i mig en català de cultura popular168.  

 

                                                 
165 Arxiu General CIM. Signatura III-279/13. 
166 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió Assemblea General de l’APFM, 27/01/1985, p. 
21 
167 Idem Reunió de la Junta Directiva 8/09/2015 p. 36 
168 I es que bona part de les subvencions eren finalistes, per rebre s’havien de publicar 
determinades entrevistes, publireportatges o articles de difusió cultural.  
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L’entrada en vigor el 2 d’agost de 1985 del nou Impost sobre el Valor Afegit, va 

generar un debat en el si de les publicacions per saber com s’havien de 

gestionar el cobrament d’aquest impost i posterior declaració de Hisenda. La 

conclusió fou que totes les publicacions legalitzades com empreses havien de 

gravar l’IVA, mentre que les publicacions que no estaven legalitzades com a 

empreses, en principi no169.  

 

A l’assembla ordinària de novembre de 1986 es va acordar en la ponència 

sobre finançament que tots els ajuts i sol·licituds als organismes oficials 

autonòmics s’havien de canalitzar a través de l’Associació, i que la seva 

tramitació fora dels canals de l’APFM podia suposar l’expulsió de la mateixa, si 

bé aquesta situació no seria definitiva com veurem més endavant. També 

s’acordà no realitzar un estudi de difusió de la premsa forana, la qual cosa 

dificultava de manera important un estudi que permetés mesurar l’audiència de 

les publicacions170.  

 

La revista Algebelí va rebre una subvenció de 50.000 pessetes per organitzar la 

diada de la premsa forana a Muro de 16 de novembre de 1986171. Tant el 1986, 

1987 i 1988 l’Associació de la Premsa Forana va sol·licitar una subvenció a la 

Comissió de Cultura del Consell de Mallorca que apujava entorn a 1.250.000 

pessetes (27.500 pessetes per a 41 revistes, més un 10 % que en concepte de 

despeses es quedava l’APFM) amb el compromís de publicar una pàgina en les 

revistes de mida de foli i de mitja pàgina en el format de diari, on hi 

apareguessin pàgines «normalitzadores en llengua catalana» a les publicacions 

associades172. D’aquesta mateixa partida de normalització lingüística, l’APFM 

també va rebre 750.000 pessetes per a la publicació del llibre L’Associació de 

la Premsa Forana de Mallorca 1978/1987 corresponent al pressupost de 

1987173. El 1988 la quantitat sol·licitada i concedida apujava al 1.550.000 

pessetes174. 

                                                 
169 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió Assemblea General de l’APFM, 16/11/1986, p. 
38R 
170 Idem.  
171 Arxiu General CIM. Signatura 106/10 
172 Arxiu General CIM. Signatura 1998/16 
173 Arxiu General CIM. Signatura 1425/15 
174 Arxiu General CIM. Signatura 2899/3 
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El 1989 es varen repartir les subvencions de la següent manera: 40.500 

pessetes els 11 bimestrals i trimestrals. 75.000 pessetes els 31 mensuals 

110.000 pessetes els 4 quinzenaris, 145.000 pessetes els 5 setmanaris, als 

quals s’hi afegí un 10 % d’aquest total i la subvenció total apujava a 4.329.050 

pessetes175.  

 

L’agost de 1990 es varen concedir 4.500.000 de pessetes, 3.000.000 procedien 

del Gabinet dels Mitjans de comunicació176 i el 1.500.000 restant de la comissió 

de Cultura177, si bé la previsió era que fossin de cinc milions de pessetes.  

 

L’agost de 1991 es va concedir una subvenció de 3.500.000 pessetes a l’APFM 

en concepte de subscripció a totes les revistes associades així com la 

publicació d’anuncis del CIM, informacions de caràcter general i convocatòries 

a les revistes associades.  

 

El 1991 el Consell va aprovar una subvenció de 3.149.940 euros que va ser 

abonada el 50 % del febrer de 1992 i l’altra 50 % el maig de 1994, que se va 

distribuir de la següent forma: 33.510 pessetes les 15 revistes bimestrals i 

trimestrals, 67.020 pessetes les 23 publicacions mensuals, 100.530 pessetes 

els 3 quinzenaris i 134.040 pessetes els 5 setmanaris178. El 1992 també es va 

fer la sol·licitud però no s’ha trobat la documentació de la concessió179.  

 

El 1993 el Consell de Mallorca va remetre una subvenció de 4.500.000 

pessetes distribuïdes de la següent manera: 42.453 pessetes les 13 revistes 

bimestrals i trimestrals, 94.906 pessetes les 27 publicacions mensuals, 127.359 

pessetes els 5 quinzenaris i 169.812 pessetes els 6 setmanaris la qual va ser 

abonada el 1994180. Ara bé a l’esmentada quantitat se li han d’afegir els 

2.300.000 pessetes del conveni entre el CIM i l’APFM per donar publicitat al 

Centre Coordinador de Biblioteques del CIM en aquelles publicacions de les 

                                                 
175 Idem 
176 Arxiu APFM. Carpeta Convenis 
177 Arxiu General CIM. Signatura 4860/1 
178 Arxiu APFM. Carpeta Convenis 
179 Arxiu General CIM. Signatura 5042/20 
180 Arxiu APFM. Carpeta Convenis. La suma total apujava a 4.500.018 pessetes.  
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poblacions que tenguéssin una biblioteca membre de Xarxa de Biblioteques del 

Consell. Aquesta subvenció que ja es venia establint de diferents formes des 

de 1987, també es varen mantenir els anys 1994181, 1995182 i 1996183. Les 

clàusules del convenis establien que l’APFM es podia quedar el 10 % del total 

subvencionat, això eren 230.000 pessetes.  

 

El 1994 es va signar un conveni entre el Consell de Mallorca i l’Associació de la 

Premsa Forana per a la inserció de publicitat del CIM a les revistes integrades 

dins l’Associació amb l’obligació com a mínim de publicar 2 anuncis de la 

institució insular a cadascuna de les revistes. Per això es va abonar a l’APFM la 

quantitat de 5.000.000 de pessetes. Els anuncis, i per tant els pagaments 

s’havien de distribuir seguint els criteris de punts abonats a cada publicació 

segons la seva periodicitat i que s’ha explicat amb anterioritat. Per part del 

govern Balear durant l'any 1994, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 

va atorgar un ajut de 3.500.000 ptes. a l'Associació de la Premsa Forana de 

Mallorca per a l'adquisició d'aparells de fax per a les revistes membres de 

l'esmentada associació184. 

 

El 1995, a més de subvencionar amb 300.000 pessetes el llibre L’Associació de 

la Premsa Forana de Mallorca 1978/1995185, el Consell de Mallorca va concedir 

una subvenció a l’APFM de 5.000.000 de pessetes, la qual va ser distribuïda de 

la següent manera: 46.000 pessetes les 16 revistes bimestrals i trimestrals, 

92.000 pessetes les 25 publicacions mensuals, 138.000 pessetes els 4 

quinzenaris i 184.000 pessetes els 5 setmanaris, quedant així 492.000 

pessetes com a fons de l’APFM, la qual fou abonada el febrer de 1996.  

 

El 1995 també es va concedir una subvenció de la Conselleria d’Educació i 

Cultura de 3.500.000 pessetes a les revistes associades de l’APFM per publicar 

un article en llengua catalana i de superior a dos folis sobre determinants temes 

                                                 
181 Arxiu General CIM. Signatura 567/9 
182 Arxiu General CIM. Signatura 567/9 
183 Arxiu General CIM. Signatura 7216/19 
184 Vegeu Textos en tramitació 30 doctubre de 1996. BOPIB: 
[http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/4/bopibs/bopib-04-059.pdf] 
185 Arxiu General CIM. Signatura 7200/2 
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relacionats amb la Comunitat Autònoma186. Pel que fa al de l’any 1996, la 

Conselleria va decidir que aquesta subvenció de normalització lingüística seria 

per a al compra de material informàtic que havien de comprar cada revista i 

trametre la factura a nom de l’Associació187. Del conveni de presidència des del 

Govern Balears s’era partidari que les ajudes les demanàs directament l’APFM.  

 

El 1997 l’Associació va publicar un editorial conjunt en què es queixava de la 

reducció de les ajudes que rebien de les institucions, afirmant que només 

rebien  les miques de les ajudes institucionals, sobretot per part del Govern 

Balear. No es pot afirmar ben bé el mateix del Consell de Mallorca, ja que el 

1997 la Comissió de Cultura del Consell de Mallorca va atorgar una sèrie 

d’ajuts o subvencions a càrrec dels convenis entre el CIM i l’Associació de la 

Premsa Forana amb un muntant total de 5.300.000 pessetes. Així doncs, 

aquest doblers es varen distribuir de la següent manera: per la difusió activitats 

biblioteques del CIM i novetats bibliogràfiques que s’incorporin al seu fons 

(2.000.000 de pessetes); pel funcionament ordinari i manteniment del local de 

l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca (250.000 pessetes); per la difusió 

cultural de l’obra de Mn. Costa i Llobera i Llorenç Villalonga (2.000.000 

pessetes); per la publicitat d’activitats del Teatre Principal als setmanaris i/o 

quinzenaris (750.000 pessetes) i per la catalogació i enquadernació de revistes 

de la premsa forana dipositades en el local de l’Associació de Premsa Forana 

(300.000 pessetes)188. Aquest conveni es va renovar el 1998189.  

 

Aquest mateix 1997 algunes publicacions també reberen ajudes del Consell 

com Flor de Card pel seu 25è aniversari (75.000 pessetes) o 7setmanari de 

Llevant pel 10 aniversari de la revista (400.000 pessetes)190.  

 

L’any 1999 es va signar un altre conveni amb entre el CIM i l’APFM que 

apujava a 5.450.000 pessetes, que se distribuïen de la següent manera: per la 

difusió d’activitats biblioteques del CIM i novetats bibliogràfiques que 

                                                 
186 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Reunió junta directiva 05/06/1995, p. 19 
187 Idem Reunió junta directiva 07/10/1996, p. 27R 
188 Arxiu General CIM. Signatura 7233/14 i 7247/5 
189 Arxiu General CIM. Signatura 13227/5 
190 BOCAIB Núm. 146 25-11-1997.  
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s’incorporin al seu fons (2.000.000 de pessetes); pel funcionament ordinari i 

manteniment del local de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca 

(350.000 pessetes); per la catalogació i enquadernació de revistes de la 

premsa forana dipositades en el local de l’Associació de Premsa Forana 

(350.000 pessetes). Ara bé també s’adjudicà dins el mateix conveni per la 

publicitat d’activitats del Teatre Principal als setmanaris i/o quinzenaris 

(750.000 pessetes) i per a publireportatges (2.000.000 de pessetes) que foren 

adjudicats en un partida global amb un contracte amb Malla Publicidad SA191.  

 

Igualment durant les dues etapes de governs progressistes al Govern de les 

Illes Balears (1999-2003 i 2007-2011) s’ha duit a terme un important 

compromís d’ajudes públiques a aquestes publicacions, i bé com hem vist el 

Consell Insular de Mallorca ha donat suport des de mitjans dels anys vuitanta 

de manera sostinguda.   

 

Així el 1999 es va signar un conveni de col·laboració entre el Consell de 

Mallorca aleshores presidit per Maria Antònia Munar i l’Associació de Premsa 

Forana per a l’edició i difusió de les revistes integrades dins l’Associació amb 

un muntant total de 6.000.000 de pessetes192, la mateixa quantitat que també 

rebrien el 2000 per part del Consell.193 

 

En aquest sentit cal destacar els convenis entre el Consell de Mallorca i 

l’Associació de la Premsa Forana en matèria de Cultura i normalització 

lingüística. El 1999 el Consell va subscriure un conveni amb l’APFM d’un any 

de durada, i acordà destinar-hi 5.450.000 pessetes. L’any 2000 es varen 

aprovar la concessió de 2.000.000 de pessetes194 (12.020,24 euros195).  

 

 

                                                 
191 Arxiu General CIM. Signatura 13700/7 
192 Arxiu General CIM. Signatura 11407/11 
193 Arxiu General CIM. Signatura 11410/14 
194 Arxiu APFM. Carpeta Convenis 
195 Donada l’entrada d’Espanya dins la moneda única a partir de l’any 2.002, algunes de les 
dades sobre subvencions que apareixen en els convenis i butlletins des de l’any 2000, ja 
apareixen en pessetes i en euros. Per aquest motiu hem optat per aportar també les quantitats 
en euros, segons el canvi oficial de 1 euros igual 166.386 pessetes per tenir millor capacitat 
d’anàlisi de les subvencions.  
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Taula 2. Subvencions  a la premsa forana (1980 – 2000) expressades en pessetes  

Any  Consell  Insular 
de Mallorca 

Govern Balear Govern de 
l’Estat 

Total  

1980 150.000 ptes  7.100.000 ptes 7.250.000 ptes 

1983 1.050.000 ptes     

1985  1.500.000 ptes  1.500.000 ptes 

1986 1.300.000 ptes    1.300.000 ptes  

1987 2.975.000 ptes   2.975.000 ptes 

1988 1.550.000 ptes   1.550.000 ptes 

1989 4.329.050 ptes   4.329.050 ptes 

1990 4.500.000 ptes   4.500.000 ptes 

1991 3.500.000 ptes   3.500.000 ptes 

1992 1.574.970 ptes   1.574.970 ptes 

1993 2.300.000 ptes   2.300.000 ptes 

1994 8.874.970 ptes 3.500.000 ptes  12.374.970 ptes 

1995 7.300.000 ptes 3.500.000 ptes  10.800.000 ptes 

1996 2.300.000 ptes 3.500.000 ptes*  7.800.000 ptes 

1997 5.775.000 ptes   5.775.000 ptes 

1998 5.300.000 ptes   5.300.000 ptes 

1999 5.450.000 ptes**   5.450.000 ptes** 

2000 2.000.000 ptes   2.000.000 ptes 
*Transformada en material informàtic 
** Si bé dos milions foren adjudicats de manera indirecta a través de Malla Publicidad. 
Font: Elaboració propia a partir de diferents fonts públiques.     

 

Així el 2001 s’havia signat un conveni de col·laboració entre el CIM i l’APFM pel 

qual es concedien 7.000.000 de pessetes (42.070,85 euros) a repartir de la 

següent manera: 1.400.000 per a despeses de funcionament de l’Associació 

5.600.000 pessetes (33.656,68 euros) per a les publicacions. No obstant això 

només es justificaren 24.413,63 euros, més els 11.401,39 euros de 

l’Associació, en total el Consell de Mallorca va abonar 35.815,02 euros, deixant 

sense justificar els 6.255,83 euros restants196. Algunes publicacions 

obtingueren aquell any un ajut per a la publicació de les revistes en català que, 

les que formaven part de la premsa forana, apujarem en total a 12.327.585 

pessetes (74.090,28 euros).197  

 

                                                 
196 Arxiu General CIM. Signatura 18001/12 
197 Vegeu BOIB núm. 18 (10/02/2001), p. 1754-1755.  
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El dos convenis signats l’any 2002 apujava a 37.863,76 euros el d’impressions 

de les publicacions198 i 24.040,48 euros en concepte de normalització 

lingüística199, sumant 61.904,24 euros.  Pel que fa al de l’any 2003, molt més 

desenvolupat i concret segons el qual el Consell concedia a l’APFM una 

subvenció de 38.625 euros a distribuir de la següent manera: 9.000 euros per a 

sufragar les despeses del personal i manteniment de l’Associació i la resta, 

29.625 euros, per a ajudar a les despeses d’impressió de les publicacions, 

prèvia presentació dels justificants200 a l’APFM i després al Gabinet de Mitjans 

de comunicació del Consell, si bé el muntant total apujà a 62.665 euros. Les 

revistes d’aquell any reberen en concepte d’ajudes a la impressió al voltant de 

3.600 euros els setmanaris, 2.700 euros els quinzenaris, uns 1800 euros els 

mensuals i uns 900 euros els bimestrals i trimestrals201. 

 

Durant l’any 2002 el Govern de les Illes Balears no va concedir cap ajut i el 

2003 es varen concedir 24.040 euros202, però això no lleva que no poguessin 

accedir a la publicitat institucional.  

 

L'any 2004 varen ser anys de canvis. El Consell de Mallorca va fusionar els dos 

convenis (el de Presidència i Cultura) en un sol i des de llavors les ajudes 

serien concedides per la Direcció Insular de Comunicació a cadascuna de les 

publicacions. Això va suposar la protesta de la junta directiva de l’APFM davant 

el Consell per deixar al marge a l’entitat d’aquestes ajudes203.  

 

El Govern balear a través d'un conveni va donar a l'Associació de Premsa 

Forana 25.100 euros més de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura per 

distribuir un reportatge de les conselleries durant el 2004. I per al 2005 el 

Consell va oferir un conveni de només 9.000 euros204 (tenint en compte que el 

                                                 
198 Arxiu General CIM. Signatura 18007/16 
199 Arxiu APFM. Carpeta Convenis 
200 En el present conveni i segons constava en una factura presentada al Consell per justificar 
el conveni, els costs totals de la impressió de les revistes associades el 2003 apujava a 
3.525.000 euros.  
201 Resultat de la suma de les diferents subvencions que gestionava l’APFM i que s’havien de 
justificar de manera separada. Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 
01/11/2003, p. 64 
202 Vegeu BOIB núm. 24 19/02/2004, p. 21 [http://boib.caib.es/pdf/2004024/p21.pdf] 
203 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 14/04/2003, p. 70R 
204 Arxiu General CIM. SP Capsa 3. 2004 i SP Capsa 2 2005 
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funcionament de l’APFM tenia un cost de 32.000 euros205) i el Govern balear 

30.000 euros a través de les ajudes als mitjans de comunicació i 24.000 euros 

de Política Lingüística206.  

 

Des de l’APFM s’informà en l’editorial conjunt «El setge de la Part Forana» de 

la manca de suport de les diferents administracions, i indicaven que abans 

rebien una ajuda de 180.000 euros l'any 2002 i 2003 i, que el 2005 tan sols 

arribava als 30.000 euros. De fet ja des del 2004, a més de la decisió presa des 

del Consell de Mallorca, també en una Resolució del conseller d’Educació i 

Cultura207, des de l’APFM va recomanar que cada publicació sol·licitàs de 

manera individual la subvenció, ja que l’Associació de Premsa Forana de 

Mallorca va decidir de no acudir a aquesta convocatòria de subvencions per 

considerar que les publicacions associades podien sortir-ne més beneficiades 

si hi acudien a nivell particular. Aquell any no hi hagué Convocatòria d’ajuts per 

a la premsa escrita en català (Decret de Normalització Lingüística)208.  

 

No obstant això, i gràcies a la preguntes parlamentàries sabem que des de 

Vicepresidència i Relacions Institucionals del Govern de les Illes Balears es 

varen concedir 12.000 euros a la revista Sa plaça el 2003 i dues ajudes de 

30.000 euros els anys 2004 i 2005, als quals se li han d’afegir altres 23.000 

euros per cadascun dels dos anys procedents de la Conselleria d’Educació i 

Cultura. Igualment de la Conselleria d’Agricultura i Pesca varen concedir 6.611 

euros a Cent per cent SL per 2003 i El Gall Editor SL. 6.480 euros209 

aconseguides gràcies a la seva tramitació pròpia.  

 

                                                 
205 Despesa que incloïa el sou del gerent 
206 Informació extreta de:  

- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL INSULAR DE 
MALLORCA (4 de Juliol de 2005). Disponible a 
[http://www.conselldemallorca.net/media/25099/AP-4-7-2005.pdf] 

- Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 29/11/2004, p. 73-74R 
- Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 19/05/2005 p. 77 

207 Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de setembre de 2004, de convocatòria 
per a la concessió de subvencions a mitjans de comunicació social (BOIB núm. 128 dc 14 de 
setembre de 2004) 
208 Actualitat (21/09/2004)  www.premsaforana.cat 
209 BOPIB núm. 159.1 de desembre de 2006, p. 6830-6382. 
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Curiosament i gràcies a aquest editorial conjunt publicat a les diferents 

publicacions i que va tenir un ampli ressò als altres mitjans ens trobam un estat 

de la realitat de la premsa forana. Si bé els números tendeixen a arrodonir-se, 

segons l’APFM, el 60% de la població mallorquina era lectora d’alguna de les 

publicacions de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca. A l’any 

s’editaven 1.600.000 exemplars, 35.000 pàgines diferents –la pràctica totalitat 

en català- amb 1.200 persones que s’hi dedicaven de manera directa i 

indirecta, quasi totes sense cobrar res a canvi, però es reivindicava que es 

necessitaven entorn a 5 milions d’euros per mantenir l’estructura comunicativa 

de la premsa forana210.  

 

El desembre de 2006, se signà un conveni de col·laboració entre el Consell de 

Mallorca i l’APFM, pel qual es rebé la quantitat de 60.000 euros, a distribuir 

entre les revistes associades que publiquin amb un contingut mínim d’un 80% 

de pàgines en català211. Aquest conveni va tenir una continuïtat l’any següent.  

El 2006 l’Associació de Premsa Forana va rebre importants ajuts econòmics a 

través d’un conveni amb l’OCB gràcies a una gestió realitzada per ERC al 

Congrés del Diputats per al qual les revistes amb un 80 % de les pàgines en 

català es pogueren beneficiar d’una ajuda que en global apujava a 45.000 

euros. Igualment també a través de l’OCB, i procedent de la Sociedad Estatal 

de Conmemoraciones Culturales es varen rebre altres 60.000 euros amb motiu 

del Centenari del Congrés de Llengua Catalana212.  

 

Els anys 2007 i 2008, la premsa forana també va rebre importants subvencions 

(tant de les Conselleries del Govern213 com del Consell de Mallorca214) que 

s’incrementaren totes excepte les de la Generalitat de Catalunya que varen 

disminuir. Així el 2007 el govern va concedir subvencions, lligades a la 

publicació de publireportatges i publicitat institucional 54.905 euros; el Consell 

de Mallorca 60.000; la Generalitat de Catalunya 34.320 i el Ministeri de Cultura 

45.375 euros. En total, l’Associació de Premsa Forana va gestionar 194.600 

                                                 
210 Actualitat (06/06/2005)  www.premsaforana.cat 
211 Actualitat (01/01/2007)  www.premsaforana.cat 
212 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 17/02/2006, p. 82R i 83.  
213 Direcció General de Comunicació, Direcció general de Política Lingüística i Conselleria de 
Medi Ambient 
214 Direcció Insular de Política Lingüística i Departament de Presidència.  
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euros. Pel que fa a l’any 2008, el resultat no és del tot clar però de les dades de 

les Memòries de presidència s’obtenen que del Govern reberen 123.400 euros 

aproximadament; del Consell de Mallorca 83.000 euros (20.000 de presidència 

i la resta es repartia així  9.000 euros per l’Associació i 56.000 a les revistes215 i 

de la Generalitat de Catalunya 24.000 euros, el total dels quals apujava entorn 

als 230.400 euros216. Fins al 2010 el pressupost de subvencions del Consell es 

va mantenir, car entre el 2007 i 2011 el Consell de Mallorca va estar presidit 

també per les esquerres217.  

 

Així mateix des de les publicacions es demanava des de fa temps millors 

criteris a l'hora d'atorgar els ajuts, ja que alguns anys han arribat a tenir uns 

200.000 euros i altres no han passat de 60.000 (sempre a repartir entre 40). El 

2011 esperaven obtenir uns 120.000 euros de subvencions, quan el pressupost 

conjunt de premsa forana és d'uns 3 milions d'euros. Un 6 % del pressupost 

total de la premsa forana218.  

 

Pel que fa a les subvencions de normalització lingüística, la convocatòria 

fomentava la presència del nostre idioma en les publicacions impreses de 

periodicitat no diària mitjançant ajuts a l'edició de premsa redactada totalment 

en català al territori de les Illes Balears. La despesa subvencionable, que anava 

de 2.000 a 4.000 euros, depenia del cost d'edició, distribució i comercialització. 

Aquestes subvencions eren demanades per cadascuna de les publicacions, a 

les que se’ls hauria de sumar les subvencions o ajuts als quals opten des dels 

respectius Ajuntaments.  

 

L’any 2009 la premsa forana va rebre una important quantitat d’ajudes tenint en 

compte les ajudes a la premsa íntegrament en català. Podien optar a aquestes 

subvencions tant revistes editades per associacions o entitats i també per les 

que eren editades per empreses, seguint el següent sistema de punts:  

 

                                                 
215 Entrevista a Rafel Oliver Grammático (26/08/2014)  
216 Memòria de presidencia de l’APFM (novembre de 2009)  
217 Presidit per Francina Armengol (PSOE) qui rebia el suport de PSM – Entesa Nacionalista i 
Esquerra Unida-Els verds.  
218 Vegeu: [http://www.diariodemallorca.es/portada/2011/11/06/prensa-forana-acusa-govern-
exterminarla/718123.html]  
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Taula 3: Barem de punts aplicats a la convocatòria d’ajuts de la premsa escrita 
en català de la Conselleria d’Educació i Cultura 

a) Abast territorial:  
local: 1 punt  
comarcal: 2 punts  
insular: 3 punts 
autonòmic: 4 punts 

b) Periodicitat:  
Periodicitat superior a 2 mesos: 1 punt 
Mensual i bimensual: 2 punts 
Quinzenal: 3 punts  
Setmanal: 4 punts 

c) Nombre d’exemplars editats o 
distribució:  
Fins a 500 exemplars: 1 punt   
Entre 501 i 1000 exemplars: 2 punts 
Entre 1001 i 2000 exemplar: 3 punts  
Més de 2.000 exemplars: 4 punts 

d) Nombre de pàgines de la publicació: 
Fins a 16 pàgines: 1 punt  
Entre 17 i 32 pàgines: 2 punts 
Entre 33 i 48 pàgines: 3 punts  
Més de 48 pàgines: 4 punts 

Font: Elaboració propia a partir del BOIB 

 

Les revistes que són entitats reberen per aquest concepte, seguint un sistema 

de punts, la quantitat de 62.222,17 euros i pel que fa a les empreses 22.356,52 

euros. 219 

 

Una vegada va arribar a la presidència del Govern, el conservador José Ramon 

Bauzà va anul·lar la concessió de subvencions destinades a la premsa no 

diària escrita íntegrament en català per a 2011. Un total de 37 publicacions, 

incloses moltes d'històriques, es veren afectades per aquesta mesura, que els 

suposà deixar de percebre, en conjunt, 124.999 euros. Aquesta quantitat 

incloïa dues partides, una de 67.148 euros per a entitats sense ànim de lucre i 

una altra de 57.850 per a empreses i a més a més, s’anul·laren  els 

procediments de concessió de subvencions per a l'any 2011 encara oberts.220 

 

El procediment que va decidir anul·lar el Govern ja tenia, fins i tot, la proposta 

de resolució d'adjudicació per a enguany publicada. La concessió d'ajuts, a 

proposta de la Direcció General de Política Lingüística, té per objectiu donar 

suport a la premsa escrita que s'edita íntegrament en llengua catalana, tal com 

preveuen els articles 27 i 32 de la Llei de normalització lingüística de 1986. 

 

                                                 
219 BOIB Num. 133 12-09-2009 [http://boib.caib.es/pdf/2009133/mp11.pdf] 
220 Vegeu [http://dbalears.cat/politica/2011/08/17/256786/el-govern-elimina-els-ajuts-a-la-
premsa-escrita-en-catala.html, 28/04/2012, 23:35] 

http://dbalears.cat/politica/2011/08/17/256786/el-govern-elimina-els-ajuts-a-la-premsa-escrita-en-catala.html
http://dbalears.cat/politica/2011/08/17/256786/el-govern-elimina-els-ajuts-a-la-premsa-escrita-en-catala.html
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Això ha fet que altres publicacions hagin optat per cercar altres vies de 

finançament o subvencions, com per exemple les que va obtenir de la 

Generalitat de Catalunya la Veu de Sóller221 o el setmanari Felanitx.222  

 

A dia d’avui a més de les subvencions de les corporacions locals, les ajudes 

circumscriuen a 6.000 euros durant el 2013 i 2014223 de subvenció nominativa 

per part del Consell de Mallorca pel manteniment de l’Associació de la Premsa 

Forana de Mallorca, i que arriben als 20.000 euros el 2015 per a la compra de 

material per a les publicacions224.  També reben des de 2012 la quantitat de 

1.250 euros per part de l’Institut d’Estudis Baleàrics per als Premis Premsa 

Forana als millors reportatges de les publicacions225. No obstant les ajudes i 

subvencions, la publicacions de la premsa forana podien accedir a ingressos 

per publicitat. 

  

                                                 
221 Vegeu: 

- [http://www.vozbcn.com/2012/04/27/111421/subvenciones-prensa-2011-presidencia/ 
28/04/2014, 23:42] 

- RESOLUCIÓ PRE/755/2012, de 16 de abril, per la qual es dóna publicitat a 
subvencions estructurals d’un import igual o superior a 3.000 euros, concedides pel 
Departament de la Presidència, en el marc de convocatòria pública per al foment en 
l’àmbit dels mitjans de comunicació, durant l’any 2011.  

- [http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=60
6525&language=es_ES&action=fitxa, 16/04/2012] 

222 CONS TEIXIDOR, Maria Rosa( 2014): SETMANARI FELANITX (1990-2014) Continuïtat i 
canvi. P. 50. Disponible a http://setmanarifelanitx.cat/index.php/home/article2 
223 Vegeu [http://www.conselldemallorca.net/media/34800/PESCDM2014.pdf] 
224 Vegeu [http://www.conselldemallorca.net/media/39578/pes.pdf]  
225 Vegeu [http://dbalears.cat/actualitat/balears/hem-quedat-zero-rebem-euro.html] 

http://www.vozbcn.com/2012/04/27/111421/subvenciones-prensa-2011-presidencia/
http://setmanarifelanitx.cat/index.php/home/article2
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Taula 4. Subvencions  a la premsa forana (2001 – 2015) expressades en euros 

Any  Consell  Insular 
de Mallorca 

Govern de les 
Illes Balears 

Govern de 
l’Estat 

Total  

2001 35.815,02 euros 74.090,28 euros  109.905,3 euros 

2002 61.904,24 euros   61.904,24 euros 

2003 62.665 euros 24.040 euros  66.705 euros 

2004 9.000 euros 25.100 euros  34.100 euros 

2005 9.000 euros  54.000 euros  63.000 euros 

2006 60.000 euros  105.000 euros 165.000 euros 

2007 60.000 euros 54.905 euros 45.375 euros 194.600 euros* 

2008 83.000 euros 123.400 euros  230.400 euros** 

2009 65.000 euros 84.578,69 euros  149.578,69 euros 

2010 65.000 euros   65.000 euros 

2011 65.000 euros*** 124.999 euros***  189.999 euros 

2012  1.250 euros  1.250 euros  

2013 6.000 euros 1.250 euros  7.250 euros 

2014 6.000 euros 1.250 euros  7.250 euros 

2015 20.000 euros  1.250 euros  21.250 euros 
*Aquest total inclou els 34.320 euros procedents de la Generalitat de Catalunya 
** Aquest total inclou els 24.000 euros procedents de la Generalitat de Catalunya 
*** aquesta era la previsió de les subvencions abans que el govern presidit per José Ramon 
Bauzà i el Consell de Mallorca decidís eliminar les ajudes cooresponents al 2011 
Font: Elaboració propia a partir de diferents fonts publiques   

 

5.1.2 La premsa forana i la publicitat 

 

Algunes publicacions han sobreviscut a més de les ajudes públiques rebudes 

de les diferents institucions226, la publicitat ha estat una altra important font 

d’ingressos. No obstant això, el fet que moltes d’aquestes publicacions fossin 

entitats o associacions sense ànim de lucre i la manca de tarifes publicitàries 

han fet que sovint, moltes publicacions hagin quedat fora del circuit de la 

publicitat institucional directa que no està lligada a cap mena de subvenció.  

 

El principal problema és que en el cas de la premsa forana, a diferència del que 

passa amb la premsa comarcal de Catalunya227, no presenta un model 

                                                 
226 A les ajudes del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, s’hi han d’afegir les 
ajudes que els diferents ajuntaments han concedit a les revistes locals, sovint a canvi de poder 
inserir pàgines d’informació municipal.  
227 El model econòmic de la premsa comarcal de Catalunya de pagament té en la publicitat la 
seva principal font d’ingressos, que aporta normalment entre el 64% i el 66% cada any, i en la 
venda d’exemplars, que és la segona via d’ingressos per importància, que aporta entre el 32% i 
el 35%. En conjunt aquestes dues vies d’ingressos representen el 97% de la facturació del 
sector. El conjunt de la premsa diària de proximitat (locals, provincials i intercomarcals), 
setmanaris i publicacions d’altra periodicitat van obtenir el seu sostre d’ingressos l’any 2007, 
amb una xifra superior als 94 milions d’euros. Vegeu: YARZA, Enric, GARCIA, Iolanda i 
ALONSO, Ferran (2013): «El model econòmic de la premsa comarcal» dins Llibre Blanc 2013 
de la premsa comarcal  Barcelona, Catalana de la Premsa Comarcal i Local. p. 75-78 
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econòmic empresarial propi, car podríem afirmar que cada publicació és un 

món. Igualment l’accés a les dades de publicitat institucional no son fàcilment 

accessibles i sovint la nostra anàlisi s’ha basat a partir d’informacions parcials 

obtingudes en diferents anys.  

 

Des de l’APFM s’han cercat formules per poder accedir als circuits de publicitat 

institucional de manera conjunta, però les reticències d’unes publicacions a 

tenir publicitat i d’altres a no controlar el procés han reduït fet ensorrar els 

diferents projectes. De fet una de les principals dificultats era quadrar el preu a 

totes les publicacions, per això algunes optaren a pactar només determinats 

preus però que fos cada revista qui fes la seva a l’hora de contractar la 

publicitat228. Tanmateix algunes revistes, editades per entitats culturals, 

tingueren problemes per cobrar algunes campanyes publicitàries. No obstant 

això, alguna cosa s’ha fet durant els anys, cosa que sabem a partir de dades 

parcials.  

 

A l’any 1985, les tarifes publicitàries dels setmanaris229 per una pàgina 

oscil·laven entre les 10.000 i les 16.000 pessetes, per mitja pàgina entre les 

5.300 i les 8.000 pessetes i per un quart de pàgina entre les 3.000 i 4.000 

pessetes. Sóller i Perlas y Cuevas oferien espais publicitaris també 1/8 part 

d’una pàgina i el Manacor Comarcal espais més petits (1/6, 1/16 i 1/32 part 

d’una pàgina). Pel que fa a les revistes mensuals i bimensuals hi havia fortes 

diferències. Així per una pàgina sencera de publicitat el 1985 es podria pagar 

5.000 o 6.000 pessetes a El Gall de Pollença i Sant Joan respectivament, fins a 

les 20.000 pessetes que es demanava a s’Arenal o el triple 60.000 pessetes 

que en demanava per Flor de Card. Aquestes diferències de preus també es 

reflectien amb formats publicitaris més baixos, que es dividien més o menys per 

la meitat, si bé els preus més alts tendien a reduir-se més en formats petits. 

Així per exemple Flor de Card venia ½ pàgina a 25.000 pessetes i ¼ de pàgina 

a 10.000 pessetes230.  

 

                                                 
228 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Reunió junta directiva 16/12/1996, p. 30 i 30R 
229 Felanitx, Manacor, Sóller i Perlas y Cuevas 
230 Arxiu General CIM. III-279/13 
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Així per exemple a l’any 2003, la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria va 

arribar a una acord amb les revistes de l’Associació per a difondre una sèrie de 

publireportatges sobre les fires a les quals s’assistia des del Govern. Serveixi 

d’exemple la pàgina de la fira Agroalimentària, la qual es va abonar de la 

següent manera: els setmanaris que hi participaren cobraren 240 euros, els 

quinzenaris 180 euros, els mensuals 120 euros i els trimestrals 60 euros.231 

 

Aquests publireportatges també es repetiren amb una campanya sobre el 

consum de suc a les escoles o les sis plantes embotelladores que hi havia a 

Mallorca232. També es va abonar a 30 publicacions que participaren la 

campanya Evita el foc. La Junta directiva acordà que de tots els acords 

comercials publicitaris que fermava l’Associació, se’n quedaria el 8 % en 

concepte de despeses de gestió233.  

 

Ara bé les publicacions que són empreses si que han de cercar la fórmula 

d’obtenir ingressos publicitaris. A l’Assemblea general de 7 de febrer de 2004, 

es va posar en marxa un projecte de publicitat que faculta a la Junta directiva a 

establir la següent tarifa de les publicacions associades que afectaria a la 

publicitat institucional i dels convenis de la següent manera: una pàgina en 

blanc i negre (400 euros per a quinzenaris i setmanaris) i 150 euros per a la 

resta de publicacions, quedant-se l’APFM el 8 % en concepte de despeses de 

gestió234. En això hi contribuí la contractació d’un gerent que va poder gestionar 

la compra conjunta de publicitat institucional i privada.  

 

En aquest sentit destaquen les campanyes de publicitat Llibres per créixer, 

quantificada en 1.200 euros, El gust és nostre quantificada en 4.100 euros. 

Però la gerència va explicar que les tarifes eren cares i s’acordà que cada 

revista tindria la seva tarifa pròpia235 Igualment no tothom hi està d’acord i 

                                                 
231 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 10/02/2003, p. 59R 
232 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 14/04/2003, p. 61 
233 Idem. 
234 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 07/02/2004, p. 66R 
235 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 19/05/2005 p. 77R 
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alguna revista com Cent per Cent reclamava una altra forma de fer publicitat i 

no haver de publicar entrevistes ja fetes.236 

  

Respecte a les tarifes publicitàries hem pogut accedir a les corresponents a 

l’any 2011 i que oscil·laven entre els 10.105 euros en blanc i negre i de 12.520 

en color237.  

 

L’any 2012, el Consell de Mallorca va concedir una sèrie d’anuncis publicitaris 

sobre l’estat e les obres a la carreteres de Mallorca i de promoció «Que fa els 

Consell per als Ajuntaments?» que apujaven a un total de 41.701 euros. 238 

 

En resum, de l’anàlisi de la premsa institucional que estan a l’abast del gran 

públic a través dels webs institucionals i recentment de transparència, podem 

concloure que malgrat els intents de l’APFM d’aconseguir accedir a la publicitat 

institucional, les publicacions associades i també les altres publicacions locals 

no incloses dins l’Associació, han rebut segons les seves mateixes paraules 

«les miques de la publicitat institucional».  

 

  

 

                                                 
236 Idem 
237 Segons consta en les tarifes publicitàries i de difusió de les publicacions de l’APFM de gener 
de 2011. No hi ha dades posteriors tractades o comptabilitzades.  
238  Vegeu 
http://www.conselldemallorca.net/media/32522/despeses__publicitat_mitjanscomunicacio_2012
.pdf  

http://www.conselldemallorca.net/media/32522/despeses__publicitat_mitjanscomunicacio_2012.pdf
http://www.conselldemallorca.net/media/32522/despeses__publicitat_mitjanscomunicacio_2012.pdf
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6. ANÀLISI DE LES PUBLICACIONS. 

 
A l’hora d’establir el model de les revistes que conformen la premsa forana cal 

analitzar-les des de la perspectiva dels elements periodístics de les 

publicacions.  

 

La revista és un tipus de publicació periòdica amb escrits sobre diferents 

matèries o sobre una especialitat. Presenten una format de A4 (21 x 29,7 cm), 

encara que també en trobam de més grans, com són el cas dels setmanaris en 

format periòdic i que tenen un format tabloide (37 x 43 cm).     

 

Es tracten de revistes de caire general que recullen dins les seves pàgines 

articles, monografies i reportatges polítics, literaris, històrics i artístics, etc. 

Caldria incloure-les dins les anomenades premsa local o de barri, ja que moltes 

d’elles utilitzen el nom del poble o nucli de població en el títol de la mateixa 

publicació, impressions amb offset, amb una aparició mensual o irregular i 

normalment amb una mida d’un foli. Aquest tipus de premsa destaca pel seu 

amateurisme, tot i que hi poden intervenir professionals del periodisme.  

 

Moltes d’aquestes revistes s’iniciaren des de l’amateurisme dels seus redactors 

i promotors. Algunes començaren a partir de la impressió en retalls 

mecanografiats i fotografies que després es fotocopiaven i es grapaven, amb 

tots els errors i desperfectes que això suposava quan escrivint o aferrant el 

maquetista s’equivocava.  

 

D’altres optaren pel sistema multicopista amb ciclostil, que consistia en què la 

tinta grassa d’impremta travessava un clixé format per un paper ceba en el 

qual, per mitjà d’un punxó, d’una màquina d’escriure sense cinta o de màquines 

electròniques, ha estat perforat el text o dibuix en la cara no permeable. La 

reproducció era efectuada en passar el paper entre el cilindre tintador, el qual 

portava el clixé, mogut majoritàriament a mà amb un roleu. Aquesta era una 

tasca pesada si tenim en compte que s’havien d’imprimir centenars 

d’exemplars.  



87 
 

Poc després es varen passar a les impremtes offset. Es tracta d’un sistema 

d'impressió litogràfica, basat en el principi de la repulsió entre l'aigua i l'oli, que 

transfereix la tinta al suport definitiu a imprimir amb un roleu cobert de cautxú. 

Això fa que es pugui assolir una gran qualitat d'impressió. Tenint en compte 

que moltes publicacions inicialment tenien poques fotografies sinó que més 

aviat utilitzaven dibuixos i il·lustracions, aquest tipus d’impressió ofereix millors 

garanties per les publicacions239. Cal destacar les figures de Jaume Falconer a 

la revista Es saig o de Llorenç Artigues a Flor de Card, el qual a més dels 

dibuixos durant una temporada era el dibuixant d’una secció amb còmics, cada 

setmana diferents.   

 

Algunes revistes tenien impremta pròpia, com el setmanari Felanitx, el Sóller o 

Apóstol y Civilizador de Petra. En aquest sentit, la revista fundada pel pare 

Salustiano Vicedo a Petra l’abril de 1974, va donar lloc a una impremta, amb 

l’adquisició d’una màquina offset, que amb el temps va fer de suport a un gran 

nombre de publicacions de la part forana de Mallorca. El motiu era clar, els 

preus d’impressió eren bastant més baixos que altres impremtes de Mallorca, ja 

que ell no pretenia lucrar-se amb les impressions de les revistes locals240.  

 

El trasllat del pare Salustiano Vicedo a València el 1991 on hi va residir fins a la 

seva mort el 2007, els successors de Vicedo al front de la impremta no va 

poder continuar oferint els mateixos preus i qualitat i per això algunes de les 

revistes que s’editaven a la impremta de Petra es traslladaren a la impremta 

Tirrena de Manacor, la mateixa que editava el 7setmanari de Llevant241. A 

l’actualitat però hi ha més diversitat d’empreses on les publicacions duen a 

imprimir els seus exemplars, cercant les ofertes més barates.  

 

La maquetació digital i la posterior creació dels documents en pdf, han permès 

reduir els costos de les publicacions i donar-los una altra vida, a més de 

contribuir a la seva preservació en digital.  

                                                 
239 «OFFSET» a MARTÍNEZ DE SOUSA, José (1991): Diccionario de información, 
comunicación y periodismo Madrid: Editorial Paraninfo, p.341-343 
240 Vegeu:  

- «Editorial» Flor de Card, núm. 76, noviembre de 1982, p. 2 
- «El pare Vicedo ha mort» a Bellpuig, núm. 976, novembre de 2007, p. 9 

241 Entrevista Santiago Cortes (agost de 2015) 
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6.1 Dibuixants, fotògrafs i redactors.  

 

Hi ha hagut una gran evolució en les diferents publicacions durant aquests 

darrers anys, tant en la maquetació com en la redacció de les informacions. 

Poc a poc, tant les revistes amb un caire cultural com les de finalitat lucrativa 

(setmanaris i quinzenaris) han evolucionat tant en formes de presentació de 

continguts com en la redacció de les notícies.  

 

Inicialment la manca de fotografies de les revistes s’explica per la incapacitat 

de moltes revistes de poder revelar les seves fotografies. Per això, moltes 

revistes utilitzaren dibuixos per il·lustrar i acompanyar les notícies i, d’aquesta 

manera, completar espais buits. Es tractaven d’artistes que de manera 

artesanal feien dibuixos de gran qualitat.  

 

Algunes revistes comptaren amb la col·laboració dels fotògrafs professionals 

del poble, que no només aportaven fotografies actuals sinó que ens altres 

casos fotografies antigues.  

 

D’altra banda, la tasca de redacció i de col·laboració amb les publicacions de la 

part forana de Mallorca han donat com a resultat que alguns dels seus 

redactors i col·laboradors hagin desenvolupat i/o compaginat una trajectòria 

periodística professional mentre que d’altres, han sabut o pogut desenvolupar 

una carrera política.  

 

Començant pels professionals cal destacar les figures de Lluc García, redactor 

del Setmanari Sóller i alhora corresponsal en aquesta localitat dels diaris Última 

Hora i del ja desaparegut en paper Diari de Balears. Seguint amb Sóller, 

Gabriel Mercè director de sa Veu fa també de corresponsal per a l’edició local 

de El mundo, i un altra redactor d’aquesta publicació Joan Mora ho fa per al 

Diario de Mallorca. Jaume Mateu Verdera ha desenvolupat la seva tasca com a 

periodista en el Diario de Mallorca començant en el suplement Universitat i és 
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col·laborador de la revista Es Castellet de Bunyola. Gaspar Sabater Vives va 

ser un dels directors del Setmanari Dijous d’Inca i amb posterioritat ha publicat 

articles com a redactors en el Diario de Mallorca i El Mundo – El dia de 

Baleares. També cal considerar que el director de Perlas y Cuevas de 

manacor, va ser el corresponsal de l’Agència EFE al Llevant mallorquí, així com 

també va desenvolupar aquesta funció tant per al Diario de Mallorca com per 

Última Hora. Joan Barceló i Bauçà a més de col·laborador i director de Llum 

d’Oli de Porreres ha escrit articles a Diari de Balears i Última Hora, ha estat 

l’home del temps del centre territorial de TVE i també ha participat en 

programes d’Ib3 televisió i d’Ona Mallorca242. Guillem Mas va começar a 

escriure al Cent per Cent de Manacor i també el seu director Antoni Riera Vives 

és articulista del diari Ara Balears. Tampoc podem oblidar a dos periodistes del 

Diario de Mallorca i que tenen una trajectòria dins la premsa forana: Mateu 

Ferrer Servera, de la revista Can Picafort i Miquel Adrover Monserrat de la 

revista Ressò de Campos.  

 

Altres periodistes que, a més de dedicar-se al periodisme professional també 

tenen responsabilitat amb publicacions de premsa forana són Marta Bergas, qui 

compagina la seva feina a Ib3 televisió amb la revista Díngola o Juanjo Sunyer, 

experiodista d’Ib3 i Televisió de Mallorca i que des del 2015 és un dels 

responsables de Bellpuig. Un fet a destacar és de la periodista d’origen 

equatorià, Elisabeth Sánchez González, qui després d’una llarga trajectòria 

com a corresponsal de diversos mitjans va posar en marxa la revista Talaia 

 

Pel que fa als responsables i col·laboradors de les publicacions que, des del 

seu compromís també han adoptat o derivat cap a la participació activa dins la 

vida política cal destacar, en primer lloc Francesc Antich i Oliver, qui durant els 

primers anys de la revista Es saig d’Algaida va fer de codirector i col·laborador i 

que amb posterioritat seria batle d’Algaida (1991-1997), conseller del Consell 

de Mallorca (1995-1999), president de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears (1999 - 2003 i 2007-2011), diputat del Congrés dels Diputats (2004 -

2007) i diputat al Parlament de les Illes Balears i senador en representació de 

                                                 
242 Informació extreta de diferents fonts, sobre de les diferents webs dels mitjans de 
comunicació citats en el paràgraf.  



90 
 

la Comunitat Autònoma (2011 - 2015...) i des de 2015 continua sent senador 

autonòmic.  

 

De Porreres cal destacar les figures del ja esmentat Joan Barceló i Bauçà i 

Joana Móra Cerdà243, els dos de la revista Llum d’Oli que foren candidats del 

PSM i ara per Més per Porreres; de Joan Melià Garí del PSM qui va ser director 

general de Política lingüística entre 1999 i 2003 i de Bernat Bauçà i Garau els 

qual ha estat batle de Porreres per la ja desapareguda Unió Mallorquina i 

Convergència per les Illes entre 2007 i 2013.  

 

Maria Galmés, a més de ser una de les responsables de Flor de card i 

tresorera durant 25 anys de l’APFM també va ser regidora del PSOE de Sant 

Llorenç des Cardassar244. A Sant Joan també participaren en política municipal 

dues persones que després ocuparen el càrrec del president de l’APFM, Carles 

Costa Salom de la revista Sant Joan que es presentà per UM- Plataforma 

santjoanera i Miquel Company Florit de Mel i sucre que ho féu pel PSM245. De 

Sóller cal destacar la figura de l’historiador Plàcid Pérez Pastor, col·laborador 

de la Veu de Sóller246 també es va presentar com a diputat del PSM al 

Parlament de les Illes Balears a les eleccions de 1991247.  

 

Tampoc podem deixar de mencionar que la iniciativa d’aquestes publicacions 

han estat impulsades per dones, que s’han posat al capdavant d’aquestes 

publicacions. És el cas de les revistes Miramar de Valldemossa encapçalada 

per la desapeguda divulgadora culinària Antònia Serrano, Llucmajor de pinte en 

ample liderada per la professora Catalina Font, Llum d’Oli de Porreres que des 

de mitjans dels anys noranta encapçala Joana Maria Móra, la revista Ressò de 

Campos dirigida per Antònia Sitjar, 7setmanari de Llevant dirigida des de 1994 

                                                 
243 Vegeu: 
[http://www.porreres.cat/organitzacio/persona.ct.html?ClavePersona=2528&ClaveCargo=140&
ClaveUnidad=1714] 
244 Vegeu [http://card.cat/2014/10/30/maria-galmes-encapcalara-la-llista-del-psoe/] 
245 Mel i Sucre, núm. 82 (abril de 1987), p. 7 
246 Veu de Sóller, núm. 105. Maig de 1991, p. 3 
247 No hem inclòs en aquest apartat els polítics que han publicat articles a les revistes de la 
premsa forana, car la llista seria molt llarga i sovint s’ha fet, bé per a la presentació de les 
seves candidatures, bé lligats a publireportatges o publicitat insititucional.  

http://www.porreres.cat/organitzacio/persona.ct.html?ClavePersona=2528&ClaveCargo=140&ClaveUnidad=1714
http://www.porreres.cat/organitzacio/persona.ct.html?ClavePersona=2528&ClaveCargo=140&ClaveUnidad=1714
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per Maria Magdalena Ferrer, o la revista Talaia la qual és propietat de la 

periodista i empresària Elisabeth Sánchez González.    

 

6.2 Les diferents seccions de les revistes  

 

Cada mitjà de comunicació és diferent i aquest va lligat necessàriament a la 

realitat de cadascun dels pobles en què s’editen. Se fa molt difícil, i complicat 

fer una relació completa del conjunt de seccions que s’han publicat a les 

diferents publicacions de la part forana de Mallorca.  

 

Tanmateix, hi ha hagut un element primordial que destaca per damunt dels 

altres: les seccions de notícies o noticiari. Com hem dit abans les revistes varen 

sorgir en un moment en què la ciutadania demandava informació i aquestes 

revistes foren les que aportaren aquella informació allà on les publicacions 

editades a Palma no arribaven.  

 

Ara bé a les revistes també hi trobam seccions que es «repeteixen» o que si 

més no són similars a molts de pobles. Un dels èxits d’aquestes revistes ha 

estat la recuperació de fotografies antigues per omplir les seves pàgines, cosa 

que ha estat un dels elements més exitosos, donat que es repetia a totes les 

revistes amb assiduïtat.  

 

Les entrevistes a personatges dels pobles o que tenguessin relació amb aquest 

també ha estat un altre element comú d’aquestes publicacions. El moviment 

natural, nombre de naixements i defuncions sobretot a les revistes mensuals 

també han estat importants.  

 

La premsa forana ha comptat amb una importantíssima col·laboració d’erudits i 

historiadors locals que han aportat molta d’informació sobre la història local 

dels municipis on s’editava la revista. Avui dia alguns dels treballs sobre la 

petita història local (primitives alqueries, episodis de pesta i de grip, les 

primeres esglésies, les primeres indústries i tot allò relacionat amb els efectes 
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de la guerra civil, sovint també acompanyats de testimonis) s’han de cercar a 

les revistes de la premsa forana.  

 

Igualment la premsa forana és indispensable per conèixer la història local dels 

darrers quaranta o en alguns municipis fins a seixanta anys. La vida dels 

pobles han passat per les seves pàgines.  

 

La premsa forana també ha permès la lliure participació dels ciutadans amb 

articles d’opinió, alguns crítics amb els poders locals i que han donat lloc a 

importants polèmiques i debats que han contribuït o no, (en alguns casos s’ha 

passat a les denúncies o a les ofenses personals) a millorar els pobles.  

 

En menor mesura, però fins i tot amb algun intent de fer un suplement esportiu 

propi de curta durada, també s’han tractat els esports, sobretot els equips de 

futbol i bàsquet, però també altres esports minoritaris que tenen una certa 

tradició en els municipis com el voleibol o els escacs.  

 

Finalment algunes publicacions s’han atrevit a incloure seccions satíriques, 

passatemps, mots encreuats o altres seccions per interactuar amb els 

lectors248.  

 

 

                                                 
248 La revista Es saig incloïa la secció satírica Jutipiris. 
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7. ELS PRECEDENTS DE LA PREMSA FORANA  

 

Durant el darrer quart del segle XIX i durant tot el segle XX, s’ha donat a 

Mallorca l’aparició del fenomen de la premsa local, és a dir, el sorgiment d’unes 

publicacions amb l’objectiu d’informar, formar i entretenir els ciutadans respecte 

la realitat local dels pobles. Factors que poden explicar aquest fet són la pròpia 

configuració comunicacional de les Balears, en la que cada illa és una realitat 

específica, i també, la configuració espacial de Mallorca, on la capital de l’illa 

aglutina tot un conjunt de serveis i activitats que fan que els mitjans de 

comunicació mostrin el seu interès per tot allò que succeeix a Palma, mentre 

deixen una mica de banda la realitat de la resta de Mallorca.  

 

Així, i per contrarrestar l’increment de la influència de la premsa de Palma que 

presentava, i presenta, un caire centralitzador, aparegueren un conjunt de 

publicacions locals i algunes, poques numèricament, també de caire comarcal, 

que mostraven la realitat local dels municipis. Aquesta premsa, doncs, omple 

un buit informatiu que els mitjans de comunicació de caire insular no 

assoleixen. 

 

Aquest procés d’aparició de la premsa forana caldria ubicar-lo cronològicament 

en quatre etapes de desenvolupament i que presenta les següents 

característiques.  

1a etapa. S’inicià en el darrer terç del segle XIX fins a la Guerra Civil. Va tenir 

el seu màxim esplendor durant la Segona República, sobretot per l’aparició de 

publicacions de caràcter polític i polèmiques.249. 

2a etapa. S’inicià  a partir de la segona meitat de segle fins als anys seixanta i 

relacionades amb gent de l’església.  

3a etapa. S’inicià en els anys setanta i vuitanta. És en aquesta etapa quan la 

premsa forana va assolir el seu «boom», sobretot gràcies a la fi del franquisme 

i l’arribada de la democràcia250.  

                                                 
249 COMPANY i MATES, Arnau: "La primera etapa de la premsa forana a Mallorca (1883-
1936). Evolució general", a MARIMON, A. (ed): Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves 
recerques sobre el s. XX a Mallorca.. Palma, Fundació Emili Darder 1997, pàgs. 182. 
250 SERRA BUSQUETS, Sebastià. Els elements de canvi a la Mallorca del segle XX. Palma, 
Edicions Cort, col·lecció Els Ullals, 2001, pàgs. 223-224. 
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4a etapa. Iniciada a finals dels vuitanta i a principis dels anys noranta i que 

encara continua. Són aquelles publicacions que han sorgit i que en bona part 

dels casos han explotat la premsa forana com una via de negoci.  

 

Durant la investigació d’aquesta tesi doctoral pensam que hem de posar fi a la 

quarta etapa entorn a finals dels noranta i hauem d’establir una cinquena etapa 

que s’inicia a inicis del segle XXI i que dura fins als nostres dies i que es 

caracteritza per la supervivència de les revistes en paper i la transició de paper 

al digital.  

 

A continuació presentam les principals característiques de les dues primeres 

etapes de la premsa forana, a mode de completar la visió de conjunt de les 

publicacions que formen la premsa forana.  

  

7.1 La primera etapa de la premsa forana.  

 

La primera etapa de la premsa forana s’inicià en el darrer terç del segle XIX i 

fou interrompuda per la Guerra Civil. Durant tots aquells anys, l’etapa més 

fructífera en quant a premsa la trobam durant la Segona República, sobretot 

per l’aparició de publicacions, amb un fort caràcter polític i on hi destaquen 

polèmiques i crítiques cap a la situació de l’època.  

 

Un exemple seria la revista Llevant (1916–1931) publicació periòdica d’Artà i la 

seva comarca que fundaren Andreu Ferrer Ginard (1887-1975), Llorenç Lliteras 

i Lliteras (1893-1973) i Llorenç Garcias i Font (1885-1975). Durant els anys que 

es publicà, el títol de la revista no canvia, però sí el subtítol. Així, el subtítol del 

primer número és «Quinzenari portaveu de l’Associació “Minerva” – Defensor 

dels interessos morals i materials d’Artà i sa Comarca», i el del darrer, 

«Decenari catòlic mallorquí». D’aquesta dada també es desprèn que la 

periodicitat d’edició també canviava i, segons el moment, passava de quinzenal 

a decennal o setmanal251. 

                                                 
251Selecció d’articles de la revista Llevant 1916-1931. Universitat de les Illes Balears – 
Ajuntament d’Artà – Centre d’Estudis i Documentació Contemnporània. Palma, 2003. (fomat 
CD). 
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7.1.1 El cas de Felanitx 

 

Interessant és el cas del municipi de Felanitx. El 20 de juliol de 1883 s’inicià el 

primer periòdic editat a la ruralia de Mallorca, El Felanigense. Fundaren la 

revista Miquel Obrador Timoner, el qual sembla n’era el director, Jordi Veny 

Maimó, Pere d’Alcàntara Penya, mossèn Bartomeu Barceló Massutí i Andreu 

Ramon. El Felanigense venia a satisfer un desig latent de cultura i d’informació 

al poble i era un “periódico de intereses localesi materiales”. Aquestes 

intencions manifestades a la capçalera, les explica i raona el setmanari a 

l’article sense signatura amb el qual comença el primer número i el que afirma 

que la publicació neix independent de qualsevol partit polític i vol tenir un paper 

informatiu. El 1931, l’Associació per la Cultura de Mallorca es fa càrrec de 

l’edició del setmanari, el qual, passà a denominar-se El Felanitxer. Els textos 

redactats en català foren els més abundants, fins que l’any 1933 es publicà 

íntegrament en català. El director d’aquesta nova etapa fou Pere A. Reus 

Bordoy i s’imprimí fins el 14 d’agost del 1936 quan, després de 53 anys i 2.771 

números, va deixar de publicar-se per mor de l’esclat de la guerra civil 

espanyola.  

 

El febrer de 1890 apareix el setmanari polític El Eco de Felanitx, Organo del 

Partido Republicano. El Partit Republicà disposava d’un local social important i 

comptava amb membres que tingueren l’empenta d’editar per espai d’uns 

mesos aquest setmanari durant 21 números. Periòdic completament oposat a 

l’anterior fou La Tradición, semanario jaimista (1912-1919) liderat Miquel 

Bordoy Oliver, cap del carlisme local.  

 

Una altra publicació felanitxera de principis de segle XX fou Santueri, 

semanario de información, liderat per Pere Matas Fiol i fou publicat entre el 3 

d’abril al 7 de juliol de 1915.  

 

Maculí. Periòdic Felanitxer sortí al carrer el gener de 1933 i fou una publicació 

bilingüe, encara que predominaven els textos en castellà. Aquest nou 

setmanari va néixer com a portaveu d’un grup de persones disconformes amb 

la conjuntura política del moment. En el número 6 s’autoqualificà com a periòdic 
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satírico-humorístico. Tingué un caire localista molt marcat, i la seva crítica es 

refereix a l’àmbit ciutadà més que res i a l’actuació de l’Ajuntament i dels seus 

responsables.  Durant els seus darrers mesos de vida, Maculí fou el portaveu 

de la CEDA. El darrer número es publicà el 27 de juliol del 1935.  

 

Una altra revista enfrontada a l’anterior fou Pedra Foguera, un setmanari que 

aparegué el maig del 1933 i que s’imprimí a la Tipografía Felanigense fins 

l’agost de 1934. Pedra Foguera fou des d’un principi  un periòdic políticosatíric 

que neix amb el propòsit ben declarat de combatre Maculí des d’una postura 

esquerrana. Les seves escomeses eren directes i personals, jugant un paper 

semblant al que havia jugat la publicació Foch i Fum de Ciutat. 

 

Més jove però també amb una ja llarga existència, el setmanari d’interessos 

locals Felanitx, és una publicació que va néixer de la mà del partit polític CEDA, 

l’any 1935, per tal de fer contrapès al setmanari d’esquerra El Felanitxer. El 3 

d’agost de 1935 apareix el primer número del Felanitx, setmanari que sortia els 

dissabtes,com era ja tradició en la premsa felanitxera. En fou director Joan 

Obrador Tauler, encara que figuràs com a tal Joan Estelrich, conegut publicista 

resident a Barcelona. El propietari de la revista era Sebastià Pou Grimalt, i 

s’imprimia a l’Editorial Ramon Llull de la seva propietat.  El contingut es pot 

sintetitzar en tres blocs: un part que podríem denominar «doctrinària», els 

articles de col·laboració i la part destinada a informació local. Com a 

conseqüència del decret de l’abril de 1937, en virtut del qual s’unificaven en 

una sola organització les milícies anteriors a l’alçament, la Falange, com a grup 

hegemònic, es feu càrrec del setmanari a partir del número 99, el 17 de juliol 

del 1937.  El nou director fou Pablo Saiz Gralla, tinent de carrabiners i cap de la 

Falange local, i al nom de la publicació s’hi afegí “Semanario de Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS”. El desembre del 1937 el marquès de 

Zayas ordenà que El Felanitx retorni als seus propietaris i direcció.  

 

A partir dels anys seixanta El Felanitx inicià una etapa més propera a la nostra 

cultura, mostrant el seu interès per la llengua i la cultura. En els anys setanta, 

va anar perdent alguns dels textos poètics que publicaven per augmentar les 

pàgines dedicades a la política i especialment a les crítiques que feien els 
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ciutadans mitjançant les cartes al director. La recuperació de la llengua i els 

trets culturals propis figuraven com a línies a seguir d’una publicació que se 

situaria com la referència informativa del municipi. Des dels anys vuitanta 

s’afegiren noves planes i fins a l’actualitat les dues qüestions que continuen 

segregant temàtica abundosa per les planes de Felanitx són la política i 

l’esport252 

 

L’Obra Cultural Balear agafava el relleu a partir de l’1 d’abril del 2011 i des 

d’aleshores el referent felanitxer es manté com el ventall més fidel de la vida 

social i política del municipi, amb un tiratge de 1.300 exemplars i 800 

subscriptors253.  

 

7.1.2 El cas de Sóller.  

 

La primera publicació que va aparèixer a Sóller fou el Semanario de Sóller, un  

16 de febrer de 1884. Aquest setmanari s’elaborava i s’imprimia a Palma a 

l’impremta de Benet Pons i Fàbregues i estava dirigit per Ricard Salvà254. El 

setmanari es dividia en cinc seccions: Crònica Europea, Interessos Generals de 

les Illes, Literatura i Ciències, Indústria i Comerç i Política. Entre els seus 

col·laboradors hi havia Joan Marquès Arbona. Aquest periòdic es va mantenir 

fins el 15 de novembre del mateix any. Pareix que la causa de la seva 

desaparició fou la manca de suport econòmic, ja que no gaudia de gaires 

anuncis i molts dels subscriptors de l’estranger no havien abonat la quota255. 

 

A principis de 1885 Joan Marquès havia adquirit una premsa de mà amb estris 

per imprimir i enquadernar. Al mateix temps que naixia l’impremta ja es gestava 

                                                 
252 COLL i MESQUIDA, Germà (2009): « Notes breus per a la història de la premsa periòdica a 
Felanitx» a Els estudis i la premsa local al segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 
105-112.  
253 Vegeu:  

- CONS TEIXIDOR, Maria Rosa( 2014): SETMANARI FELANITX (1990-2014) 
Continuïtat i canvi. Disponible a http://setmanarifelanitx.cat/index.php/home/article2 

- 80 anys de la història vertadera de Felanitx Disponible a 
http://dbalears.cat/balears/2015/08/18/286826/anys-historia-vertadera-felanitx.html  

254 COMPANY i MATES, Arnau: "La primera etapa de la premsa forana a Mallorca (1883-
1936). Evolució general", a MARIMON, A. (ed): Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves 
recerques sobre el s. XX a Mallorca.. Palma, Fundació Emili Darder 1997, pàgs. 182. 
255 QUETGLAS CIFRE, Antoni (2009): «Els 124 anys del setmanari Sóller (1885-2009)» a Els 
estudis i la premsa local al segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 274 

http://setmanarifelanitx.cat/index.php/home/article2
http://dbalears.cat/balears/2015/08/18/286826/anys-historia-vertadera-felanitx.html
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la idea d’editar una publicació periòdica local. Així Marquès va exposar la seva 

idea a amics i coneguts per intentar aconseguir el major nombre de suports 

possibles. També va sol.licitar la col·laboració dels emigrants establerts a 

Europa i Amèrica, ja que considerava que un setmanari local podia tenir una 

gran acceptació. 

 

Així doncs, un l’onze de juliol de 1885 sortia el primer número del setmanari 

Sóller, subtitulat Periódico semanal de intereses materiales que aviat canvià 

per Semanario independiente. El setmanari va tenir una una gran acollida i va 

ser molt útil arran de les inundacions que es varen produir el 1885 a la Vall de 

Sóller, ja que des de la publicació es va promoure una campanya per recollir 

fons en ajuda de les víctimes i per les tasques de reconstrucció. Des de llavors, 

la publicació va servir com a mitjà d’expressió de les diferents entitats del 

municipi. Els primers anys de vida el setmanari va tenir quatre planes i un 

tiratge, que es va mantenir estable a totes les èpoques, d’entre 1.500 i 2.500 

exemplars. El desembre de 1889 es va suspendre l’edició del Sóller per 

millorar-ne la impressió. Es posava fi a la primera època del setmanari256. 

 

El setembre de 1891 es va reprendre la publicació del Sóller, convertit ja en un 

important mitjà de difusió i influència. Va anar creixent el nombre de 

col.laboradors i d’anuncis. L’any 1901, Joan Marquès va ser obligat a deixar la 

seva feina per prescripció metge. L’any 1910, coincidint amb els 25 anys del 

setmanari, es canvià el format i amplià el nombre de pàgines.  

 

Joan Marquès va retornar a Sóller el 1912 i es va posar novament al front de la 

impremta i del periòdic que regentà fins a la mort. En els primers decennis del 

segle XX el setmanari va dur a terme una intensa tasca informativa i de 

reivindicació de millores per a la població, com la creació d’una companyia de 

ferrocarril i de vaixells a vapor, la implantació del servei de gas o la promoció 

de l’economia local. 

 

                                                 
256 Ibid, pàg. 276 
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Malgrat que el seu pare va figurar com a director del setmanari fins a la seva 

mort el 1955, fou Miquel Marquès Coll qui es va fer càrrec de la direcció des de 

1922 així com de la línia editorial, gràcies als seus estudis en enquadernació, 

fotogravat i altres arts gràfiques a Barcelona. A partir de llavors, el setmanari va 

donar suport a les postures en defensa de la llengua i cultura pròpies. Aquesta 

línia editorial va dur al setmanari a fortes crítiques i censures durant la 

dictadura del general Miquel Primo de Rivera, tant per les autoritats com per 

part d’alguns sectors més conservadors257. 

 

Amb la proclamació de la Segona República el setmanari va continuar la seva 

tasca amb normalitat, si bé va veure reduït el nombre d’anuncis, possiblement 

per les conseqüències de la crisi de 1929. El Setmanari Sóller també va patir 

les conseqüències de la guerra, ja que va haver de reduir el seu nombre de 

planes. La secció més afectada fou la dels anuncis tant per manca de paper o 

com la d’anunciants. A més la qualitat del paper era molt baixa. La publicació 

va haver de suspendre els anuncis i els articles en francès i català degut a les 

noves lleis franquistes. La censura també va afectar a la pluralitat i la 

independència que havia caracteritzat la línia editorial del Sóller258. 

 

A partir de 1955, una vegada havia mort Joan Marquès, el seu fill Miquel 

Marquès Coll exercia ara ja si de director del setmanari, un càrrec que va 

ocupar fins a la seva jubilació. A pesar que era el director, fins als anys 

seixanta no va poder figurar com a titular d’aquest càrrec ja que no disposava 

de l’obligatòria titulació periodística que exigia la llei de premsa de l’època259. 

 

                                                 
257PÉREZ PASTOR, Plàcid (1993): «La caiguda de Primo de Rivera i la línia editorial d’un 
periòdic local (1929-1931). Un treballd’anàlisi de contingut», aXII Jornades d’Estudis Històrics 
Locals: La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica.  Institut d’Estudis 
Baleàrics, Palma. 
258 QUETGLAS CIFRE, Antoni (2009): «Els 124 anys del setmanari Sóller (1885-2009)». Op. cit. 
278. 
259Article 22 del reglament de l’Escola Oficial de Periodisme (O.M. 20-07-1957)  «en casos 
excepcionales y en atención a especiales circunstancias que concurren a quienes vinieren 
ejerciendo actividades relacionadas con la profesión periodística y lo soliciten de la Dirección 
de la Escuela, podrá determinarse que, con efecto literario, practiquen un ejercicio de revalida, 
lo cual sólo podrá ser autorizado con informe favorable de la Junta Académica y exigiendo la 
prueba que prácticamente recoja el contenido de los exámenes de ingreso y de grado». La 
Vanguardia Española 12-02-1961. 
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A finals de 1972 per culpa de l’antiguitat de la maquinària i de la manca de 

personal el setmanari fou comprat pel periodista i empresari solleric Pere Serra 

Bauzà260 pel preu simbòlic d’una pesseta. Això va permetre modernitzar la 

impressió i salvar el setmanari, que es trobava immers en una greu crisi 

econòmica. Manuel Picó, col.laborador de Pere Serra, fou nomenat redactor en 

cap del setmanari, tot i que Miquel Marquès es va mantenir com a director. 

 

A partir d’aquells moments el Sóller va passar a imprimir-se a Palma, a l’edifici 

del Majorca Daily Bulletin en el carrer de Sant Feliu. El setmanari Sóller, 

gràcies a la introducció de gent nova a la redacció, es varen poder fer textos en 

català i demanar amb algunes limitacions un canvi. El Sóller en aquests primers 

moments de la transició va sofrir amenaces d’un grup d’ultradreta cap alguns 

dels seus col.laboradors que com a tals, havien aprofitat per demanar llibertat 

d’expressió, autonomia, reconeixement de la nostra llengua i democràcia a 

través de les pàgines del setmanari.   

 

A partir de gener de l’any 1996 el Grup Serra va subscriure un acord amb Sóller 

Publicacions S.L. que es fa càrrec des d’aquell moment de la redacció i 

explotació comercial del setmanari, encara que amb tota la infrastructura 

informàtica i tècnica del Grup Serra, propietària de la capçalera. 

 

En un procés progressiu de normalització lingüística que va començar l’any 

1996 (tot i que la llengua catalana hi ha estat sempre present i, que des de la 

dècada dels 70 del segle XX, fins i tot predominant), actualment es publica 

íntegrament en català. Surt, com sempre, cada dissabte, amb una mitja de 32 

pàgines setmanals, moltes de les quals en color. Des del 2008 també s’edita un 

diari digital (www.setmanarisoller.cat) que complementa la versió impresa 

mitjançant la inclusió d’informacions diàries i compta també amb un bon 

nombre de col.laboradors que a través dels seus blocs personals mantenen 

una fructífera interacció amb els lectors261. 

 

                                                 
260 President honorífic del Grup Serra, propietari entre d’altres dels diari Ultima Hora, Diari de 
Balears i Majorca Daily Bulletin.  
261QUETGLAS CIFRE, Antoni (2009): «Els 124 anys del setmanari Sóller (1885-2009)». Op. cit. 

279 – 281. 
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Juntament amb el setmanari Sóller, que ha tengut una importància cabdal 

durant el segle XX en aquest municipi de la serra de Tramuntana, no podem 

deixar de mencionar que durant la segona dècada del segle XX, aquest 

municipi de la serra de Tramuntana comptà amb altres publicacions com El 

Pueblo (1913-1915), Heraldo de Sóller (1913), Viva España (1914), el 

germanòfil El Eco Germano (1914) i el satíric En Xerrim (1917), El Correu de 

les Lletres (1920), Paz y Caridad (1926) i Unión y Cultura (1934). A excepció de 

La Voz de Sóller (1924-1937), la qual juntament amb El Pueblo foren impreses 

a la segona impremta del municipi, la majoria d’aquestes inciatives tingueren 

una vida curta262.   

 

7.1.3 La premsa a Manacor.  

 

L’agost de 1889 sortia al carrer el primer número de la publicació periòdica 

pionera a Manacor: El Manacorense. Periódico literario y de intereses locales y 

del partido judicial. Una publicació setmanal publicació que comptaria amb 

seccions literàries, recreatives i d’informació general, servida pels 

corresponsals a nivell nacional i a l’estranger. Es publicaren 26 números fins el 

gener de 1890. Així mateix també es va publicar durant deu mesos LA 

VERDAD. Periódico independiente de avisos y noticias (1890); 

 

La crisi patida per Manacor al llarg dels anys que tancaren el segle XIX va 

deixar orfe de comunicacions els manacorins, més preocupats en procurar-se 

la subsistència que en alimentar la cultura i la informació. Per això al llarg de 

quinze anys –entre 1891 i 1905– destaca l’absència de mitjans coincident 

exactament amb aquells difícils moments.  

 

Després véngueren altres publicacions com: LA AURORA. Semanario bilingüe. 

Surt cada dissapte per donar ventim i altres erbes a nes qui s’ho guany  (1906-

1916), la qual fou bilingüe fins que a partir de 1911 començà a publicar-se 

integrament en català; la revista republicana JUSTÍCIA (1909-1911); EL 

                                                 
262 PÉREZ, Plàcid (2007): «Les publicacions periòdiques de les Impremtes Marquès i 
Calatayud.» I Jornades d’Estudis Locals de Sóller. Disponible a 
http://www.ajsoller.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc39090.pdf 
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ANUNCIADOR. Revista semanal del Sindicato Agrícola y Caja Rural de 

Manacor, també de caire setmanal que va comptar amb dues etapes (1911-

1912 i 1913 - 1914); EL INDEPENDIENTE. Semanario sin color político 

defensor de los intereses morales y materiales de este pueblo, el qual malgrat 

el títol era de tendència republicana i només s’en publicaren 13 números el 

1921;  

 

Durant els anys vint cal destacar la publicació setmanal MANACOR. Semanario 

independiente. Aquesta va comptar amb cinc etapes diferents, les tres primeres 

durant la segona dècada del segle XX (abril - octubre de 1921, 1923 - 1925 i 

1925 - 1926). i la podríem definir malgrat el títol de tendència liberal i 

conservadora. El textos que publicaven sempre eren en castellà.  

 

En els anys finals de la Dictadura de Primo de Rivera, només hi ha constància 

d’una sola publicació, Heraldo de Manacor, tot i que pareix que no s’editava a 

Manacor i fou d’efímera existència (1928). 

 

Amb l’arribada de la Segona República començaren a tenir continuïtat les 

publicacions periòdiques locals de diversa ideologia. Així vegé la llum Voz y 

Voto (1932-1936) que mudà, per imperatiu, la seva línia liberal conservadora 

cap a l’ideari falangista sota el nom de Renacer Semanario Local. Dios, Patria y 

Franco (1936-1938) i encara experimentà un altre canvi quan l’aparell 

institucional del règim franquista es feu càrrec del setmanari, batiant-lo amb el 

nom de Arriba (1938-1967). No cal dir que totes aquestes publicacions 

s’editaven en llengua castellana.  

 

També hi havia discrepàncies. Així entre 1931 i 1934, amb periodicitat mensual 

es publicà JUVENTUD. Es tractava d’un Butlletí de la Congregació Mariana 

fundat per alguns disidents de Voz y Voto, entre ells Joan Bonnín qui mostrà el 

el seu desacord i deixà la publicació fins i tot abans que s’iniciàs el projecte. 

Davant les crítiques de Voz y Voto a l’acció de govern de l’Ajuntament, el batle 

Antoni Amer decidí publicar el 1935 un BOLETÍN OFICIAL. AYUNTAMIENTO 

DE MANACOR.  
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Els anys anteriors a la Guerra Civil, de gran importància en el municipi, els 

manacorins veren l’aparició del setmanari Nosotros. Semanario Local (1935-

1936), de caràcter esquerrà que es dedicà a donar rèplica al conservador Voz y 

Voto, la qual cosa probablement va ser la causa principal del tràgic destí del 

seu director i altres col.laboradors, perseguits i represaliats pels franquistes.  

 

També sorgí COLUMNA DE BALEARES. Diario de combate antifascista, del 

qual se’n publicaren nou números entre el febrer i el desembre de 1936. Entre 

1936 i 1960 la premsa local quedà circumscrita a un sol periòdic, òrgan de 

propaganda del Règim263. 

 

7.1.4. La premsa al municipi d’Andratx  

 

Andratx és un d’aquests municipis que tenen una llarga tradició de premsa 

forana. En aquest sentit, s’han pogut localitzar les diferents publicacions 

andritxoles i la majoria d’elles es poden consultar en digital, gràcies a la tasca 

de l’arxiu de l’Ajuntament d’Andratx. En particular cal destacar el conjunt de 

publicacions com Villa de Andraig (1912-1913 i 1919), Pueblo de Andraitx 

(1913-1923), El Pueblo (1923-1932), La Voz Arraconense (1924-1936), Ecos 

de s’Arracó (1926-1929), Maricel (1928-1936)264 i La Voz de María (1931).  

 

De la mateixa manera, un dels setmanaris més importants ha estat el setmanari 

Andraitx, sota el subtítol de Semanario Independiente i amb una capçalera 

dissenyada per l’artista andritxol Onofre Alemany Bosch. Aquesta publicació ha 

estat objecte d’un estudi recent realitzat per Joan Miquel Álvarez Martínez i que 

                                                 
263 SANSÓ BARCELÓ, Sebastià i TUGORES MANRESA, Antoni (2009): «Manacor: Cent vint 
anys de premsa escrita» a Els estudis i la premsa local al segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, 
Palma. Pàg. 157-178.  
FERRER, R. (2005):Manacor noticia de cada dia. I, Ajuntament de Manacor, Manacor. 
-  (2007): Manacor noticia de cada dia I, Ajuntament de Manacor, Manacor. 
RIERA, J. (2004): Relació de les publicacions periòdiques de Manacor, Museu d’Història de 
Manacor, Ajuntament de Manacor. 
264 Algunes publicacions periòdiques que han format part de la història d’Andratx es troben 
digitalitzades i disponibles des del web de l'Arxiu i Biblioteca d’aquest municipi. Així es poden 
consultar les publicacions el setmanari Andraitx i el Pueblo de Andraitx,  El Pueblo, La Voz 
Arraconense, Ecos de S'Arracó, Maricel, Boletín del V Congreso Eucarístico Comarcal, 
S'Aguilot, Andraitx: Portavoz de la comarca, Pantaleu, Pariatge, N'Alí: La revista de la comarca 
de Ponent i Es Port han estat digitalitzades. A més de poder accedir a la col·lecció de Paris-
Baleares, d’època posterior, sembla que tenen el projecte de digitalització de les revistes N'Alí: 
La revista del municipi d'Andratx i Maganova Andratx, que encara avui es publiquen. 
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realitzà amb motiu del seu Treball final de Màster el 2013 i en la qual també ha 

posat de manifest les diferents publicacions que fins aleshores i de manera 

coetània al setmanari Andraitx existiren en aquest municipi mallorquí265.  

 

7.1.5 La premsa a Inca  

 

La capital del Raiguer ha estat bressol de publicacions periòdiques d’informació 

i ha tengut premsa de manera continuada excepció feta durant la Guerra Civil. 

Així la capital del Raiguer ha comptat amb la Revista de Inca (1883), La villa de 

Inca (1890), El Eco de Inca (1900), Es Ca d’Inca (1901), Es Ca d’Inca II (1903), 

El Heraldo de Inca (1902), El Heraldo de Inca II (1907), El Hogar (1903), La 

bona causa (1904), El Radio (1905), Ca Nostra (que tingué tres etapes: 1907 – 

1918-1928),La Veu d’Inca (1915), Nostra Joventut (1914), L’Ignorància (1918), 

La Comarca (1921), Ecos (1923),El Colegial (1927), Noticiero de Inca (1928), 

La Ciudad (1931-1937) el qual gaudiria una segona etapa entre 1951-1961266. 

 

7.1.6 La premsa a altres municipis  

 

Un dels municis que també tenen una certa tradició de premsa és Sineu. 

Destaca la revista Anales de Sineu (1901-1919) que s’editava cada any,  amb 

l’aparició de la revista Sinium (1905-1911) que fou mensual, quinzenari i 

setmanal. El 1910 va sorgir el satíric i anticlerical Mestre Tomeu Ciri (1910) i el 

seu opositor Sa Defensa ho va fer 1911. Ja durant la República aparegué El 

Republicano. Semanario bilingüe anticaciquil, editat entre el 13 de setembre de 

1931 i el 19 de març de 1932. 

 

Un altre municipi de tradició de premsa illenca és Artà. La seva primera 

publicació fou Llevant (1916), redactada integrament en català amb ideologia 

catòlica i regionalista. Als inicis del decenni de 1920 aparegueren les 

                                                 
265 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Juan Miquel (2013): El setmanari Andraitx (1920-1945). 25 anys de 
la vida d’un poble (Treball d Fi de Màster). Disponible a 
[http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/memoriesUIB/index/assoc/Alvarez_.dir/Alvarez_Martin
ez_JoanMiguel.pdf] 
266 COMPANY MATAS, Arnau (1994): «La premsa comarcal i local a Mallorca: aproximació a la 
premsa d’Inca». A DDAA (1994):  I Jornades d’Estudis Locals: Inca. Ajuntament d’Inca. 181. 
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publicacions L’Amic del Pagès (1920), fundada per sindicats, i Tresor dels Avis 

(1922), de caire folklorista i etnogràfic.  

 

A Llucmajor al decenni de 1890 va aparèixer Es Pagès Mallorquí (1890) una 

revista especialitzada en el camp. Ja dins el segle XX, sorgí el setmanari 

Lluchmajor (1912), publicació del Cercle d’Obrers Catòlics, el satíric La Escoba, 

la revista Educacionista, primera publicació escolar de la Part Forana, i Heraldo 

de Lluchmajor (1916). 

 

A Pollença les publicacions locals començaren amb El Pollensín (1911) i La 

Prensa (1913), i a la darreria del decenni dels anys vint començà el setmanari 

Pollensa (1929-1939). Durant la II República, Pollença comptà també amb 

l’esquerrà Adelante i L’Atalaia, els dos publicats a partir de 1935.  

 

Altres municipis també comptaren amb les seves publicacions locals com a 

Valldemossa amb El Eco Lamparil (1925); a Consell amb la revista mensual 

Mallorca Agrícola (1928) i més tard amb el periòdic infantil Consell (1934); a 

Algaida amb La Razón (1931) i Esquitxos (1932); Calvià amb El Batallador 

(1931); a Sant Joan amb el dretà La Pandilla (1931); a Porreres amb Porreras 

(1931) i La Voz de Porreras (1935) i a Montuïri amb les revistes escolars 

Juventud (1931) i Alborada (1934)267. 

 

7.2. La segona etapa de la premsa forana 

 

La segona etapa de la premsa forana s’inicià  a partir de la segona meitat de 

segle. A les acaballes del franquisme, i amb l’arribada de Manuel Fraga Iribarne 

al Ministeri de Turisme i Informació el 1966, s’aprovà la Llei de premsa i 

impremta. Aquesta legislació arribà en els darrers anys de la dictadura, en què 

s'inicià un cert desenvolupament basat en el turisme i l'emigració espanyola a 

països europeus, la qual cosa feia inajornable l'obertura del règim. 

 

                                                 
267 COMPANY MATAS, Arnau. (1997): «La primera etapa de la premsa forana a Mallorca 
(1883-1936). Evolució general». Op. Cit. 181-202. 
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En l’article 2 d’aquesta llei s’obligava a tenir el respecte als principis 

fonamentals del Movimento Nacional. Se suprimia la censura prèvia, excepte 

en els casos d'estat d'excepció o guerra, i se substituïa per la "consulta 

voluntària", per mitjà de la qual el director d'un diari salvava la seva 

responsabilitat si l'Administració acceptava un article o no contestava. Les 

consignes desaparegueren com a tals, encara que continuava l'obligatorietat de 

publicar gratis els textos considerats "d'interès general". Alguns autors268 

pensen que la llei tenia una aparença externa de llibertat, però continuava amb 

el control de l'Estat si no es feia un "bon ús" d'aquesta llibertat. No obstant això, 

suposa un notable canvi legal que possibilita una certa liberalització de la 

premsa, encara que Eduardo de Guzmán, citat per Rafael Yanes Mesa, 

afirmava que el règim de Franco va estudiar molt bé les possibles 

conseqüències d'aquesta llei, i va arribar a la conclusió que no hi havia cap 

motiu per la intranquil·litat, ja que tot quedava exactament igual269. 

 

Com apuntàvem amb anterioritat, aquestes revistes sorgiren en el marc de 

l’església, amb gent que participava d’organitzacions religioses de manera 

directa o indirecta i que tenien unes inquietuds que en alguns casos defugien 

del nacional-catolicisme imperant a l’època però sense estridències.  

 

Entre els seus exemples cal remarcar la publicació París-Baleares, que sorgí el 

mes de gener de 1954, com a òrgan difusor de l’associació denominada Les 

cadetes de Majorque. Association Amicale des Originaires et Descendants des 

Baléares résidant en France270. Segons la publicació, a principis dels anys 

cinquanta, els emigrants mallorquins residents al nostre país veí, no mantenien 

cap mena de contacte entre ells més enllà del propi cercle familiar. D’aquesta 

                                                 
268 Sánchez Aranda, J. J. y Carlos Barrera del Barrio: Historia del periodismo español, desde 
sus orígenes hasta 1975. Editorial EUNSA, Pamplona, 1992, p. 411 
269 YANES MESA, Rafael (2005): «La complicada evolución de la libertad de prensa en España 
durante el siglo XX. Apuntes para su estudio» a Espéculo. Revista de estudios literarios. 
Universidad Complutense de Madrid [Disponible a 
http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/liprensa.html] 
270 En aquest sentit, destaquen les diferents aportacions de la historiadora Ana Laura García 
Monserrat, que culminaren en la seva tesi doctoral: París-Baleares, òrgan difusor de 
l'associació Les Cadets de Majorque (1954-1998), llegida el juny de 2014.  
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manera va néixer la ideade l’associació Les cadetes de Majorque i de la creació 

d’un mitjà de comunicació pràctic per a tots ells. 

 

La publicació va tenir una vida de quaranta-quatre anys, des de gener de 1954 

fins a junyde 1998, amb un total de tres-cents setanta-set números. En un 

primer moment fou unapublicació mensual, però diferents canvis dins la seva 

dinàmica a finals dels anys setanta, va passar a ser bimestral271.  

 

D’aquesta mateixa època són les revistes Bona Pau de Montuïri i Perlas y 

Cuevas de Manacor.   

 

7.2.1 La revista Bona Pau de Montuïri 

 

La revista Bona Pau de Montuïri va començar a publicar-se el 27 de gener de 

1952. La revista fou impulsada com a full parroquial per part del rector de 

l’època al poble Bernat Martorell. El rector pretenia que la Bona Pau fos una 

publicació per al poble, la qual donat que partia de l’església no fos tant petita. 

Però els mitjans amb què comptava i el suport de què disposava, no li 

permeteren altra cosa més que editar una revista pròpia amb pocs recursos.  

Els responsables de la revista, donat que es repartia arreu del municipi, es 

veren obligats a legalitzar-la com si es tractàs d’un gran diari, cosa que feren i 

l’octubre de 1953 aconseguiren l’autorització de la Direcció General de Premsa 

del Ministeri d’Informació i Turisme. Des de llavors i fins l’arribada de la 

democràcia, abans de la sortida de cada número, la Bona Pau hagué de passar 

per la censura oficial com feia tota la premsa escrita de l’època.  

 

En aquell temps, sa fulla de sa Bona Pau (nom amb la quasl es coneix 

popularment la revista) no era més que una incipient publicació formada per 

quatre «quartilles» on hi solia haver un títol destacat sobre un article d’opinió 

(generalment un tema d’església o educatiu), i tres pàgines més amb noticiari 

històric, local, religiós, demogràfic, esportiu... fins que s’anà ampliant amb altres 

                                                 
271 La col·lecció completa es troba també digitalitzada a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, 
cedida pels hereus de la publicació i que estpa disponible a 
http://ibdigital.uib.cat/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=parisBaleares&l=ca&w=utf-8 



108 
 

dades d’interès popular. La línia editorial depenia normalment del director, a 

excepció de poques ocasions en què intervenia directament el rector de la 

parròquia.  

 

A finals dels anys setanta, i ja en democràcia, la revista Bona Pau ja havia 

entrat a quasi totes les cases del poble. Fou a partir de llavors quan començà a 

haver-hi divergències i xocs de mentalitats, tant en la Bona Pau com en el 

poble.  

 

En els anys vuitanta, es va acordar també el canvi d’imatge i d’extensió de 

Bona Pau, com així fou. D’aquesta manera l’any 1981 la fulla es convertia en 

una revista mensual. Amb aquestes perspectives a començaments de 1981, 

Bona Pau, sense perdre les seves característiques fonamentals s’obrí amb més 

espai a les activitats culturals i socials, amb nous col·laboradors272. A partir de 

l’agost de 1979 ja es redactava el 80% de la revista en català i més endavant 

seria el 100%; fet que comportà en principi algunes incomprensions.  En els 

anys vuitanta, la revista entraria a formar de l’Associació de Premsa Forana i 

encara continua a punt de complir els 60 anys273.  

 

7.2.2 La revista Perlas y Cuevas de Manacor  

 

Perlas y cuevas és una històrica revista quinzenal de Manacor que des del 24 

de desembre de 1960 s’ha dedicat a la informació local, i tenia un caire més 

cultural. Mereixen especial atenció les seves pàgines grogues, aparegudes 

regularment, tractant de temes referits a la història i cultura locals, amb les 

quals s’ha editat un volum a les quals s’han editat diferents llibres. Malgrat que 

el 1969 tingué una suspensió oficial, la revista s’ha vengut consolidant amb un 

important interès cap els moviments socials i culturals de Manacor (inclosos els 

nuclis turístics de Porto Cristo, s’Illot, Cala Bona i Cala Millor) i Palma.  La 

revista fou la primera que utilitzà a Mallorca la impressió per sistema offset. Al 

                                                 
272 Joan Miralles i Monserrat, Guillem Mas, Miquel Martorell, Antoni Mateu, Sion Nicolau, 
Catalina Barceló, Gabriel Camps, Felip Munar, Lluís Servera, Isabel Mayol, Mª Antònia Rigo, I 
darrerament Mateu Moll, Joan A. Ramonell i Joan Socies . Si bé alguns d’aquets ja havien fet 
alguna participació esporàdica amb anterioritat.  
273 ARBONA, Onofre (2009): «La publicació de Montuïri, Bona Pau» a Els estudis i la premsa 
local al segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 193-198.  
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llarg de la seva trajectòria, tres directors han estat al capdavant de la revista: 

mossèn Baltasar Pinya, Rafel Ferrer Massanet274 i després el seu fill Antoni 

Ferrer Vallespir. Perlas y Cuevas és una de les publicacions més antigues que 

encara continuen avui en dia i que al llarg dels temps més s’ha preocupat per 

temes econòmics, també turístics, polítics i culturals275. 

 

7.2.3 Les revistes d’altres municipis.  

 

Pel que fa a Bellpuig d’Artà va sortir un de gener de 1960 arran d’una quimera 

de joves artanencs, al capdavant dels quals hi havia D. Mateu Galmés Galmés, 

aleshores rector de la parròquia. Tenia com a subtítol «Órgano de la Parroquia 

de la Transfiguración del Señor». Bellpuig deu el nom al pare franciscà Rafel 

Ginard, aleshores membre de la comunitatd’Artà. S’ha de remarcar que Ginard 

fou un pioner en l’escriptura en català de la revista,alhora que un dels primers 

col.laboradors. En els anys vuitanta passà a ser quinzenal i ha tengut diferents 

directors i etapes276 amb i sense numeració. La revista pertany a la parròquia 

d’Artà, tot i no ser una revista religiosa277. 

 

A finals dels seixanta, concretament el gener de 1969, va sortir a la llum per 

primera vegada la revista Ariany, coneguda a nivell local com Sa fulleta. Fou 

impulsada per Mossèn Mateu Amorós Amer. La revista va néixer com a full 

parroquial i del teleclub. La informació bàsica era la derivada de la parròquia, 

destacant els naixements, defuncions, noces i altres qüestions socials. 

Enaquesta primera etapa la revista tenia una periodicitat mensual i sense 

numerar. A partir de 1971 es va reconvertir en revista i s’hi anaren incorporant 

col·laboradors i a aparèixer petits reportatges de caire històric. El desembre de 

1981 canvià de format (mida foli) i amplià el número de pàgines (entre 16 i 24); 

                                                 
274 Rafel Ferrer fou un periodista, escriptor, editor i estudiós multidisciplinar, que va dirigir durant 
més de trenta anys la revista, des de les pàgines va difondre, a partir de l'any 1984, una sèrie 
d'estudis i testimonis sobre les operacions militars realitzades a Mallorca en els primers dies de 
la Guerra Civil. Fou un dels impulsors de la posada en marxa de l’Associació de la Premsa 
Forana de Mallorca. Va morir el 2006.  
275 COMPANY FLORIT, Miquel i SÁNCHEZ FONT, Gracià (1995): Op. cit p .139.  
276 Mateu Galmés Galmés−rector de la parròquia− (gener de 1960 - setembre de 1968); Joan 
Servera Riera (setembre  de 1968 - estiu de 1978); Rafel Umbert Sureda (estiu 1978 - octubre 
1990). 
277 Fundació cultural Bellpuig (2009): «Bellpuig, noces d’or» a Els estudis i la premsa local al 
segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 47-52 
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L’any 1982, va passar a ser bimensual i ja s’imprimien 250 exemplars. L’any 

1984 vadesaparèixer de la capaçalera Full Parroquial i apareixia únicament 

amb el títol Ariany. 

 

Tampoc podem deixar de citar la revista Es castellet de Bunyola, nascuda el 

1968 tingué una durada en una primera època fins al 1974. Segons un dels 

seus responsables de l’època, Joan Parets Serra, un santamarier molt dinàmic 

que va deixar l’església, Es castellet d’aquells anys va ser un punt de trobada 

de molts d'esforços joves, de gent que volia canviar en una època, la dels finals 

de la dictadura franquista, no massa donada als canvis, però es va donar en un 

municipi donat a la cultura i amb formacions vives del pobles que pogueren tirar 

endavant la revista. Aleshores, amb un grup de joves estudiants es plantejrem 

la possibilitat d'editar mensualment una revista que pogués incloure, a més 

d’informació local, distintes col·laboracions literàries de bunyolins atrets per la 

literatura de creació. La manca de dipòsit legal i el fet d’escriure en català va 

suposar una sèrie de problemes amb el governador civil de les Balears, Carlos 

de Meer278.  

 

7.3. Les darreres etapes de la premsa forana.  

 

Des de 1975, els canvis polítics, socioeconòmics i culturals han provocat 

profundes transformacions en els mitjans de comunicació de Mallorca. Aquests 

canvis començaren amb la modificació de la Llei de premsa i impremta de 

1966, mitjançant el Decret Llei sobre la llibertat d’expressió d’abril de 1977.   

 

La tercera fase la podem situar en els anys setanta i vuitanta, quan la premsa 

forana va assolir el seu “boom”, sobretot gràcies a la fi del franquisme i 

l’arribada de la democràcia. En aquest sentit destaquen capçaleres com Jovent 

(1970) de Santanyí, Círculo de Estudios (1970) d’Alaró, Envant o Enrera (1971) 

i Llum d’Oli (1978) de Porreres, Flor de Card (1972) de Sant Llorenç des 

Cardassar, Voramar (1973) de Peguera (Calvià), Apóstol y Civilizador (1974) 

de Petra, Dijous (1974) d’Inca, Diari de Buja (1978) de Búger, Es Pi Gros 

                                                 
278 «Entrevista amb en Parets» a Es castellet, núm. 0 (gener de 1986), pp. 12-13.  
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(1978) de Lloret, S’Encruia (1979) de Deià, El Gall (1979) de Pollença, Pu-Put 

(1980) de Llubí, Es Saig (1980) d’Algaida, Mel i Sucre (1980) de Sant Joan, 

Coanegra (1981) de Santa Maria del Camí, Llucmajor de pinte en ample i sa 

Veu de Llucmajor (1981) a Llucmajor, Pòrtula (1981) de Pòrtol (Marratxí), 

etc279.  

 

Una quarta fase, que encara continua són aquelles publicacions que han sorgit 

ja a finals dels vuitanta i principis dels noranta, com és el cas de Migjorn 

(Campos), Udol (Llubí), ...  

 

Cal destacar aquí la situació de dos pobles. El cas de Manacor el qual des dels 

anys vuitanta tenia dues capçaleres "històriques": el Manacor Comarcal i el 

Perlas y Cuevas.  

 

El Manacor Comarcal era, i és encara, la publicació de referència. En els anys 

de la transició, es feia en català majoritàriament, si bé tenia articles en castellà. 

Dirigida per Antoni Tugores durant el període 1980-1985, tanmateix, qui 

n'acabà agafant el poder va ser el redactor en cap Gabriel Veny, que la va fer 

tota en espanyol i on el català hi apareixia un tant folclòrica280.  

 

Finalment Antoni Tugores se'n desmarcà de Manacor comarcal i va formar un 

grup empresarial (amb impremta pròpia, Tirrena281) per impulsar una nova 

publicació el setembre de 1986 més sensible amb les qüestions culturals i amb 

la llengua d'aquí: el 7Setmanari de Llevant. Antoni Tugores en fou el director 

entre 1986 i 1994. La iniciativa va ser un èxit i ja el primer any repartiren 

dividends. A poc a poc, però, les accions s'anaren acumulant cap a un costat i 

la línia editorial del 7 Setmanari tornà a esbiaixar-se per acabar sent una 

publicació semblant al Manacor Comarcal, només que amb la majoria de 

continguts en català282.  

 

                                                 
279 Vegeu l’apèndix documental al final de la tesi 
280 I que continua avui a través també del web www.manacorcomarcal.com 
281 Impremta que després del tancament de la imprempta de Apostol y Civilizador va pasar a 
imprimir una part important de les revistes de la premsa forana. 
282 Entrevista Antoni Riera Vives 19/08/2015 
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Manacor, per tant, tenia Manacor Comarcal, 7Setmanari i Perlas y Cuevas, 

però no tenia cap publicació en català ni amb una línia editorial progressista. 

Això explica l'èxit que va suposar el fet de convèncer una vuitentena de 

persones per posar en marxa la revista Cent per Cent283 fundada l’any 2002 i 

que cada setmana s’ha vengut publicant. Per al setembre de 2015 està prevista 

la posada en marxa d’un digital i mantenir la publicació en paper, fent que 

ambdues publicacions es complementin284.  

 

Malgrat algunes estirades sobre algunes notícies entre les diferents 

publicacions, s’ intenta mantenir una bona relació entre les publicacions , i si 

escau, es possen fotos o algun comentari, per molt distants que siguin 

ideològicament les publicacions.  

 

L’altre poble a destacar és Sóller. El Setmanari Sóller es va mantenir com a 

referència al poble de la Serra de Tramuntana durant bona part del segle XX. 

No serà fins entrada la democràcia en què tindria una certa competència com  

Esportiu Sóller (1991-1992) i la més duradora fins a les hores com el setmanari 

Veu de Sóller des de maig de 1989 i amb una projecció creixent, tant en 

audiència com en els exemplars que es publiquen així com també per la seva 

expansió cap a Bunyola285.   

 

I finalment en els darrers temps, algunes de les publicacions històriques han 

abandonat el paper per passar-se únicament a les edicions digitals com són els 

casos de Cap Vermell (Capdepera) o Flor de Card (Sant Llorenç des 

Cardassar) que s’han transformat en www.capvermell.org i www.card.cat 

respectivament, i que també mantenen vinculació amb l’Associació de Premsa 

Forana. A més a més han sorgit noves iniciatives periodístiques com és el cas 

de la revista trimestral Díngola, que es la delegació local de l’Obra Cultural 

                                                 
283 Hi ha una certa creença en què el nom de Cent per Cent se deú a què es una revista "cent per 

cent en català". Segons el seu director i fundador, en una entrevista afirmava que «El nom de la 
nostra publicació va dur controvèrsia. El triàrem en assemblea i va sortir: "Sa Revista", però això no 
va agradar a alguns, que qüestionaren el nom per poc afortunat i impulsaren el canvi. A la fi, no 
record exactament com es va canviar i la proposta que va agradar més va ser: "Cent per Cent", 
CENT partícips per CENT mil pessetes”» Entrevista Antoni Riera Vives 19/08/2015.  
284 Entrevista Antoni Riera Vives 19/08/2015 
285 MERCÈ, GABRIEL (2009): «Vint anys de la Veu de Sóller» a Els estudis i la premsa local al 
segle XXI. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. Pàg. 284-292.  
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Balear de Sineu va començar a publicar-se el setembre de 2010, i que 

mantenen el doble vessant de publicació en paper trimestral i publicació en 

digital.  

 

Aquestes tres darreres fases són les que són objecte d’anàlisi i estudi en la 

present tesi.   
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8. LA PREMSA FORANA DE MALLORCA DURANT L’ETAPA 
AUTONÒMICA. 

 

Amb la mort del general Franco el 1975, i la posterior democratització de l’Estat 

espanyol es produïren tota una sèrie de canvis polítics, socioeconòmics i 

culturals que provocaren profundes transformacions en els mitjans de 

comunicació espanyols i mallorquins.  

 

Aquests canvis començaren amb la modificació de la llei de premsa de 1966, 

mitjançant el Decret Llei sobre la llibertat d’expressió d’abril de 1977, la 

coneguda com a llei antilíbelo.  Aquesta llei ampliava el marc legal de les 

publicacions en el si de la llibertat d’expressió tot i que mantenia la possibilitat 

de segrest per part de l'administració d’una publicació en els casos següents: 

que els plantejaments expressats fossin contraris a la unitat d’Espanya, que 

constituïssin demèrit de la institució monàrquica o dels membres de la família 

reial o que de qualsevol forma s’atemptàs contra el prestigi institucional i al 

respecte davant l'opinió pública de les forces armades espanyoles.  

 

També foren importants les referències dins el mateix decret de la llibertat de 

consciència o de culte, la qual cosa va permetre caminar cap a una transició 

religiosa, si bé no vol dir una completa ruptura amb l’Església. Per fortuna la 

Constitució de 1978, canviaria part d’aquesta legislació a través del seu article 

20 que reconeix entre d’altres el dret a la llibertat d’expressió i també el de 

premsa.   

 

Cal ubicar el context de la premsa forana dins el context de premsa en general. 

En aquest sentit, convé destacar la important incidència que tingué la premsa 

diària en la implantació del sistema democràtic, d’acord amb els nous aires de 

llibertat que es respiraven ja des de les acaballes del franquisme, però sobretot 

després de la mort del dictador. Amb independència del color ideològic de les 

empreses editores, la premsa de l’època lluitava per la democràcia com a  un 

interès comú. 
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8.1 L’Associació de la Premsa Forana de Mallorca 

 

Tampoc podem defugir que a finals dels anys setanta i a principis dels anys 

vuitanta ens trobam amb un important moviment d’associacionisme de tota 

mena (estudiantil, obrer, veïnal, etc...) i és clar, la premsa no es podia quedar al 

marge d’aquest fenomen.  

 

Algunes de les publicacions que englobam sota la categoria de premsa forana 

sorgiren en el marc de les delegacions locals de l’Obra Cultural Balear, moltes 

de les quals tenen com a subtítol el de Bulletí de la delegació de l’OCB local. 

Són els casos de Campanet, Cap Vermell (Capdepera), Es molí nou, 

(Vilafranca, desapareguda), es Saig (Algaida), Inca Revista, Llucmajor de pinte 

en ample, Mel i Sucre (Sant Joan), Miramar (Valldemossa), Ressò de Campos, 

Sa Plaça, Revista de sa Pobla, Santa Margalida, Coanegra (Santa Maria del 

Camí).  

 

Això no obstant, també han sorgit revistes a partir de associacions locals 

sorgides en els pobles i municipis. Entre aquestes revistes cal destacar: Can 

Picafort, revista mensual, Dijous, Setmanari d’Informació Local i Comarcal 

(Inca), Fent carrerany (Maria de la Salut), Flor de Card (Sant Llorenç des 

Cardassar). Llum d’Oli (Porreres), Maganova – Andratx, Montaura (Mancor de 

la Vall), n’Alí (Andratx), Sa Font (Son Servera), Sa Sella (Sencelles), Udol 

(Llubí) i la Veu de Sóller.   

 

La possibilitat d’evolucionar i subsistir com a publicacions foranes es va fer més 

realista  amb la constitució de diferents publicacions en l’Associació de Premsa 

Forana de Mallorca, la qual n’ha assegurat la persistència d’aquestes revistes, 

en la defensa dels seus interessos i en la consecució de recursos econòmics i 

periodístics. 
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8.1.1 Orígen de l’APFM  

 
Davant la realitat que algunes localitats mallorquines comptaven amb 

publicacions, algunes de les quals centenàries, varen propiciar que tres 

responsables d’aquestes publicacions, Gaspar Sabater (director titular de 

publicacions com París-Baleares), Rafel Ferrer (Perlas y Cuevas) i Santiago 

Cortès (Dijous d’Inca) es reunissin a la seu del Diario de Mallorca i concretassin 

de reunir-se amb la resta de responsables per plantejar-los la possibilitat 

d’agrupar les revistes editades als distints pobles de Mallorca.  

 

Després de mesos de debats, els tres responsables acordaren convocar una 

reunió el 13 d’abril de 1978 a Sineu, localitat que serviria de centre geogràfic de 

l’illa. En aquella primera ‘trobada’ hi assistiren, a més dels responsables de 

Perlas y Cuevas i el Dijous, els representants de les revistes Apostol y 

Civilizador (Petra), Felanitx, Manacor i Sóller. En aquella reunió, es posaren les 

bases d’actuació respecte a les diferents publicacions i la possibilitat d’agrupar-

se, però a la vegada també es posaren les bases del que seria el primer 

editorial conjunt de les publicacions, en aquella època denominada comarcal, i 

que seria «Els pobles de Mallorca davant l’autonomia»286.  

 

El 10 de maig de 1978 va tenir lloc una segona trobada a Manacor, a la qual hi 

assistiren els responsables de la primera però també de Flor de Card (Sant 

Llorenç des Cardassar), Bellpuig (Artà) i Voramar (Peguera, Calvià). Aquesta 

trobada va tenir una certa entitat perquè el batle de Manacor va fer enviar la 

col·lecció completa dels premis Ciutat de Manacor per obsequiar als assistents. 

D’aquesta segona trobada en sorgeix un segon editorial: «Premsa comarcal» 

amb el qual es vol justificar la necessitat de l’existència d’aquestes publicacions 

així com les passes a seguir per la seva supervivència i fent un crit d’ajut a les 

institucions perquè no deixin morir aquesta premsa. En aquest editorial 

s’afirmava que: 

«...A Mallorca tenim, dins la part forana, prop d'una dotzena de pobles que 

tenen aquesta veu pròpia. Es tracta de petites publicacions de caràcter 

local o comarcal que estan fent un admirable treball i que lluiten dia a dia 

                                                 
286 CORTES i SERVERA J. i FERRER MASSANET R. (1987). Op. cit. p.9 
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per donar a les col·lectivitats i pobles allà on han nascut la possibilitat de 

recollir i expressar les opinions i les inquietuds que neixen d'aquest poble i 

fer-les arribar als demés. En poques paraules, de donar un servei que 

d'altra banda difícilment el poble, aquests pobles, podrien trobar si no fos 

per elles.(...)   

Som ben conscients que de cada dia més i per moltes circumstàncies (...) 

la nostra supervivència està en entredit, que és ben possible que de cada 

dia més també, per motius econòmics o  per falta d’il·lusió i recolzament, 

una part d'aquesta premsa vagi morint a poc a poc (...) i que aquests 

pobles, la part forana de Mallorca en definitiva, vagi perdent a poc a poc 

els seus medis d'expressió amb ells també la possibilitat d'anar recobrant 

aquesta identitat pròpia perduda al llarg d'uns anys molt difícils; agreujat tot 

això darrerament per la despersonalització que ens duen els grans medis 

de comunicació. 

Però treballam i lluitam tot sols. Únicament amb els nostres propis i 

precaris medis, sense cap tipus d'ajuda més que la que podem rebre de la 

venda o la publicitat, sempre escassa --o ni tan sols això--, que duim a les 

nostres planes; aportacions totes elles en tot cas sempre insuficients per 

fer front als costs que van en augment. Segurament és per aixa que molts 

de nosaltres veim en perill 

la supervivència de les nostres publicacions i que en conseqüència 

aquests pobles de Mallorca vagin perdent la seva pròpia veu»287. 

 

A la trobada del 12 de juny de 1978, la tercera dels conjunt de publicacions, i 

en la que s’afegí la revista Sant Joan, a  proposta de Pere Orpí, de la revista 

Vora Mar es prengué l'acord de canviar la denominació «Premsa Comarcal» 

per la de «Premsa Forana», perquè bona part d'aquestes publicacions són 

d'àmbit local més que comarcal; les comarques de Mallorca no estan molt 

definides, sinó que estan delimitades segons criteris més bé jurídics o 

administratius, i finalment perquè l’adjectiu ‘forà’, té una forta tradició dins la 

història de Mallorca, com a contraposició a ‘ciutadà’. A la vegada la premsa 

dels pobles pretenien fer valer la seva veu i els seus drets enfront d'un 

                                                 
287 «Les nostres publicacions. Tasca Comuna. a Vora Mar. maig de 1978, p. 2-3 
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centralisme que calia superar288. 

 

La quarta reunió va ser a Felanitx i en la qual es va produir una mostra del 

potencial de les diferents publicacions. Passat l’estiu del 1978, els 

responsables decidirien transformar les trobades en diades de la premsa, i que 

pretenia reforçar no només el paper professional sinó també les relacions entre 

els diferents responsables de les publicacions. La primera diada va tenir lloc a 

Sóller el 10 de setembre de 1978, amb dos temes candents sobre la taula de 

treball: la supressió del servei ferroviari entre Inca i Artà i el tema de 

l’ensenyament de la llengua289 i de la qual en va sortir un editorial conjunt del 

qual en parlarem més endavant, ja es va posar sobre la taula la necessitat de 

constituir-se en associació legal de premsa i demanant a les diferents revistes 

que fessin les seves aportacions. També s’acordà que les revistes 

s’intercanviarien articles.  

 

Prova del fet que la premsa dels pobles començava a tenir una certa volada, 

n’és la reunió que mantingueren el President deI Consell Interinsular, Jeroni 

Albertí, i els representants de la premsa forana (els directors del Soller, Flor de 

Card, Felanitx, Sant Joan, Dijous i Perlas y Cuevas) a qui els demanà 

responsabilitat per aconseguir les «fites propostes de I'autonomia»290. 

 

El 5 de novembre de 1978, la VI trobada va tenir lloc a Artà, amb la també 

recepció del batle del municipi i en la qual es tractaren diferents temes com el 

problema del tren i, en general, de les comunicacions interiors de Mallorca. 

Després d’una exposició del tema per part de Gaspar Sabater, del Dijous d'Inca 

i redactor del Diario de Mallorca, es traçaren les idees i opinions comuns que 

es reflectirien al futur editorial conjunt291. També s'acordà donar suport a la 

posició de l’emissora de Radio Popular de Mallorca, davant les reduccions de 

freqüències imposades per la central a Madrid, en perjudici a l’emissora 

mallorquina. Cal destacar que a aquesta reunió assistiren també, després de 

                                                 
288 «III Trobada de “Premsa Forana”» a Vora Mar. Juny de 1978, p. 9.  
289 CORTES i SERVERA J. i FERRER MASSANET R. (1987). Op. cit. p.10 
290 «La premsa forana amb el President del Consell Interinsular» a Perlas y Cuevas, núm.  443. 
/ octubre de 1978, p. 17.  
291 El qual seria publicat el gener de 1979. Perlas y Cuevas, núm. 450 pàg. 19 
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l’autorització que havien demanat, en pla d'observadors, dos membres del 

Gabinet de Premsa del Partit Comunista292. 

 

L’any 1979 fou un any de reflexió i de feina que havia de conduir cap a la  

definitiva constitució legal de Premsa Forana com a associació. Aquest any va 

tenir la tercera diada, un 15 de juliol al Monestir de Lluc, en la qual 

s’incorporaren EI Gall (Pollença), Llum d'Oli (Porreres) i S’Encruïa (Deià). 

Durant aquella trobada es commemorà el bicententari de premsa Mallorca i el 

bibliòfil Lluís Alemany feu una conferència sobre la premsa dels pobles293. 

Aquest mateix mes, les revistes de la premsa forana varen poder accedir al 

president del Consell Jeroni Albertí i publicaren una entrevista col·lectiva294.  

 

Després de diferents contactes amb les diferents publicacions, a la reunió de 

Sant Joan del 20 d’octubre de 1979 es va presentar un primer esborrany dels 

estatuts però no s’aprovaren i s’atorgà a Gaspar Sabater un vot de confiança a 

per dur a terme la redacció definitiva que hauria d’estar enllestida a finals 

d’anys. En aquesta reunió s’incorporà a l'Associació el Círculo de Estudios 

(Alaró). 

 

En aquesta mateixa reunió, suggerit per Rafel Ferrer i presentat per Gaspar 

Sabater, es va posar a la consideració dels assistents la possibilitat de 

confeccionar una revista mensual que sortiria com a suplement de cada una de 

les revistes dels pobles. Aquesta revista, de contingut satíric humorístic, 

semblant a la desapareguda L'Ignorància, seria d'àmbit provincial i hi escriurien 

redactors de totes les publicacions integrades en la Trobada. Aquest projecte 

que tenia el nom provisional de sa Mòpia295, no va prosperar per les dificultats 

de dotar-les de contingut i també de despeses296. 

 

Tanmateix es va produir una nova trobada el 20 de novembre de 1979 a Petra, 

amb una nova exposició que incloïa publicacions que encara no formaven part 

                                                 
292 «VI Trobada de Premsa Forana» a Bellpuig, núm. 30. 3a època, p. 4 
293 Lluís Alemany fou un gran estudiós de la premsa a les Illes Balears especialment a Mallorca.  
294 «El president i la premsa forana» a Perlas y Cuevas, núm. 464, p. 11 
295 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. P. 17 
296 Entrevista amb Santiago Cortes. (Port d’Alcúdia, 09/07/2015) 
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de la futura associació però que va servir per convidar-les a participar-hi. Un 

mes després a Inca, s’elaborà una primera relació de publicacions que 

constituïen l’Associació. En aquesta primera llista es produí una baixa, la 

revista de Peguera Vora Mar molt activa en l’origen de l’Associació, i 

s’incorporà la revista Es Pu-put de Llubí.  

 

La llista de publicacions apujava a 14 publicacions, que després de la feina i la 

reflexió, els seus representants juntament amb el de la revista Es Pi gros de 

Lloret, es reuniren el 23 de febrer de 1980 a la seu de la revista Dijous a Inca i 

aprovaren els primers estatuts. L’Associació de Premsa Forana naixia doncs a 

partir de la iniciativa de 15 publicacions297 encara que n’hi havia d’altres que 

estaven expectants a la seva futura entrada. També s'acordà oferir la 

Presidència d'Honor al veterà periodista Miguel Marqués Coll, director del 

Sóller. 

 

En la mateixa reunió s’acordà de presentar els estatuts al ministeri de Treball, i 

després d’un període de consultes sense que hi hagués cap al·legació, si bé 

aquests inicialment no havien inclòs el procediment d’expulsió dels associats, 

amb la qual cosa foren rectificats. Els estatuts entraren en vigor el 27 de març 

de 1980. L’Associació de Premsa Forana ja era una entitat plenament legal. 

Segons els estatuts els seus objectius eren representar, gestionar i defensar 

els interessos de les publicacions i, també, de potenciar el foment i la difusió de 

la llengua catalana, tot i que no totes les publicacions històricament associades 

han tingut el català com a llengua d’ús habitual. 

 

Tanmateix, dos dies abans de la seva legalització, es va acordar la primera 

junta directiva de l’Associació298. Poc després començarien les assemblees 

                                                 
297 Els firmants foren:  Jaume Cortès Forteza i Gaspar Sabater Vives (Dijous d'Inca), Bartomeu 
Pou Jaume (Felanitx), Manuel Picó Marit (Sóller), Rafel Ferrer Massanet (Perlas y Cuevas de 
Manacor), Salustiano Vicedo Vicedo (Apóstoly Civilizador de Petra), Carles Costa Salom (Sant 
Joan), Gina Garcías Sansaloni (Manacor), Joan Riera Munar (Alaró), Josep Cortès Servera 
(Flor de Card de Sant Llorenç des Cardassar), Lluc Oliver Vives (S'Encruïa de Detà), Joan 
Barceló Bauçà (Llum d'Oli de Porreres), Joan March Torrandell (El Gall de Pollença), Gabriel 
Frontera Gelabert («Es Pu-put», de Llubi) i Pau Bibiloni Jaume (Es Pi Gros de Lloret).El 
representant de «Bellpuig» d’Artà havia excusat la seva assistència.  
298 La primera junta directiva de l’Associació estava compostar per: President: Santiago Cortès 
Forteza (Dijous d'Inca):  Vicepresident: Manuel Picó Marit (Sóller); Secretari: Pau Reynés 



121 
 

ordinàries. Així el 14 de maig de 1980 es va acordar la creació de l’anagrama 

de l’entitat acordant que totes les publicacions associades el posarien vora la 

capçalera, sempre a lloc de preferència i sense modificacions ni afegits. El 

disseny fou presentat per Rafel Ferrer de la revista Perlas y Cuevas, i 

consisteix en el nom de Premsa Forana enquadrat dins el perfil de Mallorca, tal 

i com apareix a la figura següent. En el disseny original apareixia a un costat la 

bandera de Mallorca, però abans de presentar-lo a la resta de membres, 

Gaspar Sabater va proposar a Rafel Ferrer suprimir aquesta bandera i deixar 

només el mapa amb les lletres per evitar suspicàcies i malentesos, cosa a la 

qual Ferrer va accedir299. Tot i que els estatuts estableixen l’obligatorietat de la 

ubicació del logotip de l’Associació en un lloc visible, són diferents les revistes 

que o bé no l’utilitzen o be ho fan de manera intermitent.  

 

Logotip de l’APFM elaborat per Rafel Ferrer Massanet 

 

Segons els seus estatuts podrien ser membres de l’Associació de Premsa 

Forana de Mallorca totes aquelles empreses i entitats de publicacions de 

caràcter periòdic, dedicades a la informació local o comarcal, que es publiquin 

a la Part Forana de Mallorca. Per ser membre de l’Associació era necessari 

que la publicació es trobàs legalitzada i tingués una periodicitat mínima 

trimestral i màxima setmanal. Cada publicació associada tenia un representant 

dins l’Assemblea General, el qual disfrutava amb plenitud i sense limitacions 

dels drets d’associat, essent elector i elegible per als càrrecs directius de 

                                                                                                                                               
(Dijous); Carles Costa Salom (Sant Joan) i Vocals: Rafel Ferrer Massanet (Perlas y Cuevas de 
Manacor), Joan Riera Munar (Circulo d’Estudios) i Miquel Riera (Felanitx)  
299 Entrevista a Santiago Cortès (Port d’Alcúdia, 09/07/2015) 



122 
 

l’Associació. Cada publicació tenia un vot i tot i que els estatuts establien la 

possibilitat d’unes quotes d’associats aquestes no s’han cobrat mai.  

 

A la mateixa reunió s'acordà retre homenatge a dues figures significatives de la 

premsa a Mallorca: a Miquel Marquès, director del Sóller, degà de la Premsa 

Forana,  i al bibliòfil Lluís Alemany, que havia enllestit una Història de la 

Premsa a Mallorca, se’ls concediria ser President i vocal d’Honor de 

l’Associació, respectivament.  

 

Amb motiu del Xè aniversari i del número 100 de la revista Sant Joan, es va fer 

en aquest poble una diada festiva el dia 26 d'octubre de 1980. Aquest mateix 

any, l'Associació va rebre de la cadena COPE la P de Populars, un dels premis 

que aquesta ràdio atorga a Mallorca. Cap a finals d’any, s'incorporaren a 

l'Associació les revistes Robines de Binissalem i Es Saig d'Algaida, 

curiosament abans d’haver-se començat a publicar. 

 Mapa 3. Mapa de Distribució de la premsa forana (1980) 

 

      Font: Elaboració pròpia.  
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8.1.2 La premsa forana durant la dècada dels anys vuitanta 

 

L’any 1981 també varen tenir lloc diferents trobades. El 8 d'abril a Sant Joan, 

en la qual es parlà del tema de subvencions a la premsa forana; a Algaida el 28 

d'abril en la que es decideix posar en marxa la celebració d'un congrés i a 

Felanitx, el 14 de juny, una altra diada on es va dur a terme una taula rodona 

sobre «Premsa forana i llengua». Al llarg de l'any s'incorporaren les 

publicacions Can Picafort, Jussanna de Ses Salines i Sa Pobla. 

 

El 17 de maig de 1982 es convoca la segona assemblea ordinària de 

Associació per elegir una nova junta directiva, de la qual en sortí reelegit com a 

president Santiago Cortés del Dijous d'Inca300. Al santuari de Cura, Algaida, 

tingué lloc una diada de treball, en la qual es va debatre una ponència sobre la 

«Premsa forana: situació actual i perspectives» i al mateix temps s'acordà 

convidar totes les publicacions de la part forana a integrar-se a l'Associació. 

Fruit d'aquest intent és el gran nombre de revistes que al llarg de l'any 

s'integraren a Associació, bona part a partir de revistes lligades a les 

delegacions locals de l’Obra Cultural Balear 

 

A la mateixa diada, l'Associació oferí un senzill homenatge a Fra Salustiano 

Vicedo, per mor de la feina feta per la premsa forana i en especial homenatge 

aquelles publicacions que es beneficiaven de la seva tasca com impremta de 

les revistes. Es produïren les altes de Cap Vermell de Capdepera, Binissalem 

que substituïa a la revista Robines, Diari de Buja, S'Arenal de Mallorca, Bona 

Pau de Montuïri, Sa Comare Beneta d'Artà, Sa Gubia i Es Castellet ambdues 

de Bunyola, Revista de Sineu, Santa Bàrbara de Vilafranca i Llucmajor de pinta 

en ample, mentre que causaren baixa dins l'Associació es Pu-put de Llubí i Es 

Pi Gros de Lloret. 

 

Santiago Cortès considera que el fet de ser mitjans informatius era molt 

important en els inicis, i que això no només era aplicable al conjunt de la 

                                                 
300 President: Santiago Cortés (Dijous,Inca), Vicepresident: Pere Mulet.(ES SAIG.Algaida), 
Secretari: Gaspar Sabater (Dijous. Inca), Tresorer: Carles Costa (Sant Joan), Vocals: Joan 
Barceló (Llum d'oli. Porreres), Lluc Oliver (S'Encruia de Deià) i Joan Martorell (Sa Pobla). 
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premsa forana independentment que fossin setmanaris, quinzenaris, mensuals 

i/o trimestrals. Car en aquell temps la premsa de Palma no es feia ressò de la 

majoria de notícies que passaven en els pobles.  

 

El 17 d’abril de 1983, en el transcurs de la diada que es va fer a Montuïri 

s'acordà redactar les bases per als premis periodístics Premsa Forana, si bé 

les bases no series aprovades fins la reunió del 16 d’octubre a Petra, en la qual 

també es va celebrar el número 100 de la revista Apóstol y Civilizador.  

 

El 21 d'agost el centenari de la Premsa a Felanitx. Existeixen des de ben prest 

intents o contactes entre l'Associació i les revistes de illa de Menorca, el cas de 

la Revista de Ferreries que a finals de 1983 s'interessà per integrar-se dins 

l’Associació. L’octubre de 1983 es reuniren a Petra les diferents publicacions i 

aprovaren les bases dels primers premis periodístics de la Premsa Forana i 

pocs després va rebre el suport econòmic de Sa Nostra, Caixa de Balears.  

 

Durant el 1983, s’incorporaren les revistes Campanet, Veïnats de Calvià, Artà 

que substituí a Sa Comare Beneta i Pòrtula de Marratxí, mentre que Jussanna, 

El Gall de Pollença i Sa Gúbia de Bunyola causaren baixa.301 

 

Per primera vegada, l'Associació va establir una seu estable a Sant Joan, en el 

carrer de la Princesa, núm. 24, al costat de l'actual seu de l'Associació, amb 

una cost anual de 15.000 pessetes en concepte de lloguer del local302.  

 

El 9 de juny, l'Associació va celebrar una diada al santuari de Lluc, per 

commemorar l'any de Lluc. En aquesta diada es va concedir la medalla de 

l'Associació a la patrona de Mallorca, la Mare de Déu de Lluc. També en el 

marc de la festa es feu la presentació del facsímil de la Guia dels pelegrins 

(Quinari) amb un tiratge de 500 exemplars303. En aquest Congrés que va 

suposar la dimissió de Santiago Cortès, el fins aleshores president demanà 

«que l’Associació continuï dins la línia de respecte a totes les ideologies però 

                                                 
301 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. P. 20 
302 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 7/05/1984, p. 20 
303 Quinari fou una obra que s’edità amb motiu de la coronació pontifícia de Lluc el 1884 i que 

l’Assocació de Premsa Forana va reeditar en ocasió del centenari d’aquesta coronació.  
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sense identificar-se amb cap, la col·laboració amb les nostres entitats, fins i tot 

amb la crítica, és una manera d'ajudar a fer poble, i la unitat, dins la diversitat, 

de totes les nostres publicacions es condició indispensable per mantenir forta la 

nostra Associació»304 

 

Així mateix es feu l'entrega i proclamació dels I Premis Premsa forana que 

s'editaren a finals d'any i també se va procedir dos dies després l’11 de juny a 

elegir una nova junta directiva presidida pel santjoaner Carles Costa305.  

 

Durant l'any ingressen a l'Associació Algebelí de Muro, Coanegra de Santa 

Maria, París-Baleares de S'Arracó (Andratx), Raiguer d'Inca, Porto-Cristo de 

Manacor, Sa Veu de Llucmajor, A tota Plana de Manacor, Sal i Xeixa de 

Santanyí i es va readmetre, una vegada més, Es Pi Gros de Lloret, mentre que 

causaria baixa Diari de Buja. 

 

El 1985 es va establir el sistema de distribució de les subvencions entre les 

diferents publicacions306. També en aquest any l’Associació va haver 

d’intervenir en la mediació en el conflicte entre Perlas y Cuevas i Manacor. No 

fou l’única polèmica, quatre publicacions expressaren el seu malestar a la Junta 

directiva per haver enviat una entrevista amb el senador socialista Antoni 

Vilallonga, concedida a Premsa Forana en una circular307. El dia 6 de juliol es fa 

el lliurament dels II Premis premsa forana, en el decurs de l'assemblea general 

feta a Felanitx.  

 

Durant any 1985 es va debatre en el si de l'Associació la necessitat d'un primer 

congrés de premsa forana per tractar unes línies d'actuació per a un futur 

immediat, el qual es va celebrar el 29 i 30 de novembre i 1 de desembre al 

santuari de Cura. 

 

                                                 
304 Perlas y Cuevas. Núm. 599. P. 10 
305 President: Carlos Costa Salom (Revista Sant Joan). Vicepresident: Pere Mulet (Es saig); 
Vocals: Gaspar Sabater Vives (Dijous); Lluc Oliver (S'Encruïa): Pau Reynés (Lloseta); Josep 
Cortès (Flor de Card) i Jaume Tugores (Revista de Sineu).   
306 Vegeu el capítol dedicat al model econòmic de la premsa forana 
307 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 1/06/1984, p. 23 
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Aquest primer congrés va ser molt profitós i ambiciós. En primer lloc en va 

sorgir una nova junta directiva, després de la dimissió de Carlos Costa, que anà 

a recaure en Biel Massot i Muntaner la de revista Pòrtula308. Va ser una elecció 

de manera sorprenent, perquè Massot es presentava en una candidatura però 

no de cap de llista.  

 

Les ponències que es debateren foren les de finançament de les publicacions i 

abaratiment de costos (mitjans tècnics, publicitat, subvencions, distribució i 

mercat a Palma), preparada per Jaume Tugores, Mateu Llodrà, Pere Llinàs i 

Nicolau Fons. Un altre tema de debat fou convertir l’entitat també en una 

redacció de redaccions (editorials, conjunts, relacions amb les entitats locals, 

autonòmiques i polítiques) preparada per Jordi Vallmajó i Jaume Guillamet, de 

l’Associació de Premsa Comarcal de Catalunya. El català també va tenir el seu 

lloc amb sengles xerrades sobre Normalització lingüística, preparada per 

Miquel Riera, Pere Mulet, Tomeu Pou i Josep Cortés i sobre el llenguatge 

periodístic, preparada per Josep A. Grimalt. i Josep Melià pronuncià una 

conferència sobre la situació legal de les publicacions309.  

 

S’acordà sol·licitar a la Comunitat Autònoma que se declaràs a les publicacions 

de la Part Forana «d’interès cultural» i, a la vegada s’acordà, no exempt d’una 

certa polèmica, que des de llavors seria  la junta directiva de l’Associació qui 

gestionaria les ajudes i subvencions en matèria de política lingüística. En el 

transcurs del debat es posaren de manifest dos bàndols. Hi havia un bàndol, 

que podríem denominar conservador310, si bé hi havia dos grups una d'ells amb 

gent lligada a Unió Mallorquina i l'altra integrada per persones no llunyanes 

d'Alianza Popular, que tenia una actitud bel·ligerant amb el fet lingüístic i que 

aquest condicionàs les ajudes per la normalització lingüística, mentre que hi 

havia un bàndol nacionalista i progressista, lligat majoritàriament a les revistes 

de les delegacions de l’Obra Cultural Balear, que finalment aconseguiren la 

                                                 
308 President: Gabriel Massot (Pòrtula) Vicepresident: Bernat Calafat (Coanegra) Secretari: 
Jaume Tugores (Revista de Sineu) Tresorer: Tomeu Pou (Felanitx) Vocals: Delfí Mulet (Es saig) 
Macià Garcies (Llucmajor de pinte en ample) Josep Cortès (Flor de Card) 
309 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. P. 22 
310 Estava format pels representants de les revistes: Perlas y Cuevas, Dijous, Sa Font, Apóstol 
y Civilizador, Lloseta, s’Unió de s’Arenal i Maganova-Andratx. Aquestes publicacions no eren 
integrament en català sinó que en alguns casos la llengua castellana era la majoritària a les 
seves pàgines.  
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gestió de la nova junta directiva. El bàndol conservador va intentar boicotejar 

l’elecció de la nova junta, incorporant vots en blanc311. El resultat va ser que 

Rafel Ferrer que fins aleshores mantenia un cert control sobre el conjunt de la 

premsa forana va veure com el perdia i la seva pretensió d’afavorir els 

setmanaris per damunt de la promoció lingüística del català312.  

 

En conjunt s’acordà que les subvencions oficials es canalitzarien sempre per 

mitjà de l’Associació i de la intenció d’intentar institucionalitzar-les, cosa que 

com veurem a l’apart del finançament s’aconseguiria.  

 

D’altra banda, es va fer una aposta per la campanya de Plomes amigues, la 

finalitat de la qual era convidar escriptors, periodistes i articulistes de prestigi a 

col·laborar a través de l'Associació en les revistes i tenir una major presència 

de les publicacions de la part forana en el seguiment dels esdeveniments 

d’actualitats que ocorrien o es decidien a Palma. Es tractava de reivindicar el 

seu paper dins l’ecosistema mediàtic de Mallorca, i per això s’intentà 

aconseguir una quiosc a Palma on la gent de la capital pogués comprar la 

premsa forana313.  

 

En aquest congrés, també es varen modificar els estatuts, especialment en la 

possibilitat de dur a terme mocions de censura a la nova i posteriors juntes 

directives. Respecte dels editorials conjunts, s’acordà la no obligatorietat de la 

publicació d’aquests editorials, si bé es va establir una certa «obligació 

moral»314. Les conclusions del I Congrés s'editaren en un fascicle patrocinat pel 

CIM. 

 

En el balanç de 1985 també se celebraren diversos aniversaris: el 25è 

aniversari de les revistes Bellpuig d'Artà i de Perlas y Cuevas de Manacor, així 

com el centenari del setmanari Sóller. D'altra banda, s' admeté dins l'Associació 

les revistes Campos, Sa Font de Son Servera, es readmeté la publicació El Gall 

                                                 
311 «Premsa Forana» a Flor de Card, núm. 112, desembre de 1985, p. 20.  
312 Entrevista amb Josep Cortès (Sant Llorenç, 10/08/2014)  
313 «En Cura, la "Premsa Forana" se reunió en congreso» a Lloseta, núm. 26, desembre de 
1985, p. 15.  
314 Idem.  
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de Pollença, que havia causat baixa des del 1983, i es donà de baixa  la revista 

Artà. 

 Mapa 4. Mapa de Distribució de la premsa forana (1985) 

 

        Font: Elaboració pròpia. 

 

A partir de 1986 la nova junta, presidida per en Biel Massot i Muntaner315, es 

dedicà a promoure contactes amb el II Congrés de la Llengua Catalana, així 

com amb l'Associació de Premsa Comarcal de Catalunya. També l’Associació 

va participar en la Fira del Llibre i va rebre subvencions de la Conselleria de 

Cultura per a cobrir part de les seves despeses.  

 

Durant l'any es va signar amb la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del 

Govern Balear el conveni de Normalització Lingüística i que contemplava la 

publicació d'un article sobre cultura popular d’un foli i mig en català, còpia del 

                                                 
315 El 23 d’abril cessà Jaume Tugores de les seves funcions i el substítuí durant dos mandats. 
Carles Costa (Sant Joan), en tant no havia estat substituït, provisionalment feu la tasca de 
secretari Míquel Bosch (Pòrtula de Marratxí). El 15 de desembre de 1986 cessà Maties Garcies 
i el substítuí, el 12 de gener de 1987, Rafel Ferrer (Perlas y Cuevas.). 
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qual s’havia de remetre a l’Associació i a la Conselleria i que després s’havien 

de publicar en el termini de 6 mesos, un mínim de 6 articles (un any en el cas 

de les publicacions bimestrals). També s’acordà en un altre conveni la 

publicació de sis anuncis del Consell de Mallorca per a la correcció de 

barbarismes316 

 

D'altra banda, es va fer feina en la recerca de tendes o quioscos a Palma on 

vendre les publicacions de la part forana i es va fer entrega dels III Premis 

"Associació Premsa Forana" a Llucmajor el dia 28 de juny. 

 

El 16 de novembre se celebra a Muro una nova diada de premsa forana 

organitzada per la revista Algebelí, en el decurs de la qual es va fer una 

assemblea general, on es tractaren diversos temes com el de la creació de 

l’hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana i que seria l’entitat qui 

canalitzaria totes les subvencions. Per altra banda, el Centre Coordinador de 

Biblioteques del CIM subscriu totes les biblioteques de la seva xarxa a les 

publicacions de la Part Forana, la qual cosa ja va garantir una important 

entrada.  

 

Amb motiu del II Congrés de Premsa Comarcal de Catalunya que es va fer pel 

maig de 1986, es delegà a Bernat Calafat de Coanegra i a Antoni Canyelles de 

Pòrtula a correspondre-hi amb l'assistència al mateix317.  

 

Tot i que les gestions per tirar endavant una llei d'ajudes a la premsa forana era 

un projecte ambiciós i poc optimista, es va contactar amb l'Associació de 

Premsa Comarcal de Catalunya per saber la seva situació al respecte i facilitar-

nos els ajuts necessaris. A tal efecte es va acordar fer un equip de treball per a 

dur les bases reguladores de l'avantprojecte de llei. De fet aprovar una llei 

d’ajuda a la premsa forana era una de les promeses que el candidat socialista 

Francesc Triay es proposava i de la qual en donà compte en una entrevista a la 

                                                 
316 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 9/02/1986, p. 30R 
317 Idem Reunió extraordinària junta directiva 4/06/1986, p. 33R 
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revista Can Picafort l’octubre de 1986318, la qual cosa va motivar l’enviament 

d’una carta per part de la Junta Directiva de l’Associació sobre aquesta 

qüestió319.  Aquestes gestions, que no prosperaren, continuaren durant tot el 

1987.  

 

L’assembla ordinària de novembre de 1986 es va acordar posar en marxa una 

hemeroteca de la premsa forana i s’acorda facultar a la Junta directiva per fer 

les despeses necessàries per posar-la en marxa320.  

 

Durant l'any s'admeteren com a nous membres les revistes Inca Revista, Fent 

Carrerany de Maria de la Salut, Santa Eugènia, Mel i Sucre de Sant Joan, Sa 

Comuna de Selva, Castell-Llubí, N'Alí d'Andratx, Es Molí Nou de Vilafranca, 

Galatzó de Puigpunyent i es va readmetre la revista que havia causat baixa Es 

Castellet de Bunyola. D'altra banda són donades de baixa la Revista de Sineu, 

Llum d'Oli de Porreres, S'encruia de Deià, Sa Veu de Llucmajor, A tota plana 

de Manacor. 

 

El gener de 1987 es va rebre una petició del diari Baleares de fer un intercanvi 

amb les diferents publicacions de l’Associació i s’havien de posar en contacte 

amb Damià Quetgles. Amb posterioritat es posaria en marxa una secció en què 

es donava compte de les principals informacions publicades a la premsa 

forana321.  

 

El 13 de maig de 1987 es va presentar al teatre municipal de Manacor, el llibre 

sobre la premsa Forana coordinat per Rafel Ferrer i Josep Cortés. Aquest 1987 

es va fer la IV edició dels premis "Associació Premsa Forana de Mallorca", la 

qual va tenir lloc a Cala Millor el 27 de juny322.  

                                                 
318 Francesc Triay: «Yo propondré que en nuestro programa para las elecciones exista un 
punto, un aspecto dedicado a la prensa forana en el sentido de que se haga una ley de ayuda a 
la prensa forana en la cual estos temas puedan tratarse desde el gobierno de la CA. con 
absoluta ecuanimidad, con absoluta igualdad de oportunidades, sin partidismos, y que existan 
unas reglas de colaboración, de ayuda, de fomento a la prensa forana que no sean discutibles 
desde el punto de vista de las opciones políticas respectives» Revista Can Picafort, núm. 52 
Octubre de 1986, p. 26 
319 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 13/10/1986, p. 37 
320 Idem Assemblea General Ordinària 16/11/1986, p. 38R   
321 Idem Junta directiva 12/01/1987, p. 40R   
322 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. P. 23 
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Aquest any es convoca per primera vegada el conveni subscrit amb el CIM de 

"Persones del poble", que tenien com a objectiu reconèixer mèrits a persones 

vives del poble, acte que va tenir lloc a Vilafranca el 7 de desembre. El 21 de 

desembre, a la Casa de Cultura de Sant Joan es va fer l'assemblea general, en 

la qual sortí reelegit com a president, Biel Massot i Muntaner323. En el decurs 

de l'entrega dels premis 31 de desembre que atorga l'OCB en el sopar anual de 

la festa de la cultura el dia 18 de desembre, es concedí a l'Associació el premi 

Francesc de Borja Moll per la seva contribució a la recuperació lingüística, 

cultural i nacional del país324. Foren admesos en el si de l'Associació el 

7Setmanari de Manacor, i es va readmetre la revista Artà, mentre que foren 

donades de baixa Sal i Seixa de Santanyí, Campos i El Gall de Pollença.  

 

Al Ilarg de 1988 la junta directiva va continuar cercant i fermant els convenis 

que, any rere any, subscrivien l'Associació i les diverses institucions i que 

permeteren la seva pujança. D'altra banda, es posaren sobre la taula diverses 

activitats i l'Associació va solidaritzar-se amb les ràdios i TVs locals, les quals 

estaven amenaçades de tancament per ordre governamental. Pel que feia a 

aspectes interns de l'entitat, hi hagué, al llarg de any, varis intents per obtenir 

més ingressos per a l'adquisició d'una seu pròpia i d'una hemeroteca. En 

aquest clima d'activisme, es posaren en marxa diverses comissions per a la 

recerca d'un local, ja fos per trobar-ne, ja fos per finançar-lo. Els convenis 

subscrits per l'associació segueixen duent-se a terme. Es produeix una nova 

edició de "persones del poble", la correcció de barbarismes subscrita amb el 

CIM i el conveni de normalització lingüística amb la Conselleria de Cultura.  

 

D'altra banda, es torna plantejar la possibilitat d'estudiar una llei de premsa 

forana, la qual va tenir en alguns partits polítics un suport reivindicatiu. De fet, 

aquesta intent va estar avalat per un projecte de llei, que el PSOE presentà al 

Parlament Balear. A l’assemblea general del mes d'abril s'anomena a Fra 

Juníper Serra, patró de l'Associació. L'edició dels premis "Associació de 

                                                 
323 President: Gabriel Massot (Pòrtula) Vicepresident Maria Mestre (Ariany) Secretari: Miquel 
Bosch (Pòrtula) Tresorer: Bernat Calafat (Coanegra) Vocals: Rafel Ferrer (Perlas v Cuevas) 
Delfí Mulet (Es Saig) i Carles Costa (Sant Joan)  
324 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. P. 23 
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Premsa Forana" arribà a la cinquena edició. L'acte de l'entrega dels premis es 

va fer al convent de ca ses Monges d'Ariany el dia 15 de juliol. Les revistes que 

foren altes durant l'any varen ser Dies i Coses de Calonge. S'Unió de s'Arenal, 

Recull Informatiu de Son Servera, Badia d'Alcúdia, Montaura de Mancor, Ressò 

de Campos, Entre Tots de Palma Nova i Magaluf i es varen readmetre Llum 

d'Oli de Porreres i Voramar de Peguera si bé aquesta darrera acabaria la seva 

etapa el 1989.325 

 

A partir de 1989 els convenis subscrits es consolidaren entre l'Associació i les 

institucions, sobretot amb la signatura d’un conveni amb la Conselleria de 

Vicepresidència. El dia 5 de març de 1989 es va fer una assemblea general 

ordinària en el sí de la Fira del Fang de Marratxí. En aquesta reunió se seguí 

insistint en la necessitat d'adquirir un local per a seu social i a més de l’editorial 

conjunt  «Cabrera lliure» i s'inicia la tasca d'enquadernació de les revistes. El 

dia 15 de desembre a la casa de cultura de Sant Joan es va fer l'assemblea 

general ordinària, en la qual surt elegit com a president Carlos Costa i la nova 

junta directiva326. Aquesta nova junta directiva no va incloure a membres de 

l’anterior junta directiva de la que com a vocal havia format el mateix Costa, la 

qual cosa acabaria provocant una certa tensió amb els responsables d’algunes 

publicacions com Biel Massot, anterior president de l’APFM327.  

 

En aquests moments, el número de publicacions associades arribà a les 47, 

xifra que més o manco es mantindria fins al 1995. En aquest any són altes Sa 

Sella de Sencelles, Veu de Sóller, mentre que es donaren de baixa Castell-

llubí, Llum d'Oli de Porreres, Santa Eugènia, Voramar de Peguera, Sa Pobla i 

Sa Comuna de Selva.  

 

 

 

 

                                                 
325 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit., p. 25 
326 President: Carlos Costa (Sant Joan); Vicepresident: Gaspar Sabater (Dijous d'Inca) 
Secretari: Onofre Arbona (Bona Pau) Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card) Vocals: Rafel 
Ferrer (Perlas y Cuevas) Jaume Casasnovas (Veu de Sóller) Gabriel Fiol (Montaura) 
327 Entrevista a Biel Massot Muntaner, Sa Cabaneta (21/08/2015) 
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8.1.3 La premsa forana durant els anys noranta.  

 

En el decenni de 1990, la premsa forana experimentà un procés de 

consolidació en dos sentits ben diferenciats: per una banda continuava essent 

un exercici de periodisme no professionalitzat, amb publicacions sense finalitats 

lucratives i amb grans dosis de voluntarisme; i per altra banda la consolidació 

de setmanaris i quinzenaris, més professionalitzats i dedicats sobretot a 

continguts informatius i no tant culturals 

 

El Consell Insular de Mallorca continuà el 1990 sent una de les principals 

institucions que ajudaven a l’Associació de Premsa Forana, i aquell any facilità 

un tiquet per publicació que servia d'invitació per assistir al Teatre Principal en 

els dies destrena, a més de la III edició de «Persones del poble» la qual comptà 

amb unes escultures de Joan Sarasate. L'acte es va fer el dia 27 d'abril a Sant 

Joan. El dia 30 d'abril la Germandat de Donants de Sang donà una placa de 

gratitud a l'Associació en reconeixement per la seva tasca altruista i 

desinteressada en favor de la donació de sang. En data de la reunió de 4 de 

juny es va intentar posar en marxa la revisió i actualització del llibre de 

l'Associació, que serà tractada en distintes sessions, mentre que també 

s'acordà revisar els Estatuts; d' altra banda, s' acordà entregar a Biel Massot 

una distinció honorífica.  

 

En el transcurs de l'assemblea general que es va fer a Algaida el 22 de juny de 

1990, s'acorda, per unanimitat, autoritzar a la junta directiva per a la compra 

d'una casa antiga a Sant Joan per a seu social, fent-se l'escriptura pública el 26 

de setembre del mateix any. A la mateixa vetllada es lliuraren els Premis 

Premsa Forana corresponents a la setena edició328. 

 

L'assemblea general de dia 30 de novembre que es va fer a Montuïri va donar 

entre altres acords: la modificació dels Estatuts que serien publicats l'any 

següent; nou domicili social del carrer de la Princesa, núm. 22. També s’acordà 

que l'anagrama de l'Associació havia de figurar a totes les capçaleres de les 

                                                 
328 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. p. 26 
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revistes associades i s'amplià a 3 anys el període de mandat de les juntes 

directives. Les revistes Miramar de Valldemossa, Nord de Pollença, Sa Revista 

de Campos i Foganya de Porreres s'integraren dins l'Associació, mentre que 

causà baixa la revista Veïnats de Calvià329. 

 

L'activitat de l'Associació es va limitar molt degut a l'activitat administrativa que 

suposava les gestions de compra, obra i arramassar la seu de l'Associació. La 

seva adequació va rebre els ajuts del Consell de Mallorca330. Davant la 

conservació i cura del casal de l'Associació de Premsa Forana, Rafel Ferrer 

proposa establir un reglament del casal. Els acords institucionals es 

mantingueren amb la mateixa línia que els anys anteriors. 

 

Durant aquests anys s’havien continuat amb l’entrega dels premis periodístics 

de la Premsa Forana que atorgava l’Assocciació. L'entrega de la vuitena edició 

—que, per error, es va seguir dient setena edició— es va fer al Centre de 

Cultura de Sa Nostra el juny de 1990. En aquesta edició s'establiren els premis 

corresponents a cadascuna de les seccions següents: a) Llevant, sobre 

informació, entrevistes, reportatges, etc; b) Ponent, sobre opinió; c) 

Tramuntana, sobre fotografia i d) Migjorn, sobre recerca actual o històrica331.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
329 Idem. p. 27 
330 Fins a 1.500.000 pessetes. Arxiu General CIM. Signatura 4860/1 
331COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit.. p 28 
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 Mapa 5. Mapa de Distribució de la premsa forana (1990) 

 

      Font: Elaboració pròpia 

 

El 23 de juliol de 1991 es va retre un homenatge a Salustiano Vicedo, en el 

qual se li féu entrega d'un obsequi d'acomiadament en el transcurs d'un sopar, 

després d'estar vint-i-dos anys a Mallorca332.  

 

A l'assemblea general del dia 12 de desembre, entre altres acords, es va 

aprovar el reglament del casal, i també donar suport a la Plataforma cívica per 

l'autogovern impulsada per l'OCB. L'assemblea d'aquest dia acordà prorrogar el 

mandat de la Junta per quatre mesos per tal de poder finalitzar les gestions i 

pagaments amb la finalitat de donar per acabades les obres de la nova seu 

social. 

 

Aquest any es donaren d'alta les revistes Santa Margalida, Damunt Damunt de 

Sant Joan, Cala Millor 7 de Son Servera i es donaren de baixa Cercle d'Estudis 

                                                 
332 Idem.  
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d'Alaró, Recull Informatiu de Son Servera. Nord de Pollença, Sant Joan i Santa 

Bàrbara de Vilafranca333. 

 

El fet mes destacat de l'any 1992 va ser la inauguració del casal de l’Associació 

el dissabte 4 d'abril, acte al qual hi assistiren los principals autoritats de l’illa334. 

D'altra banda s' ha de destacar el premi que ens va concedir, el dia 4 d'abril, la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esports per la tasca constant i 

desinteressada en favor de la llengua i la cultura de les Illes Balears. El dia 7 

d'abril hi hagué una assemblea extraordinària en la que fou reelegit president, 

Carles Costa335. En la convocatòria dels IX Premis Premsa Forana, s'acorda 

també concedir un premi per a la catalogació de l’hemeroteca de l'Associació 

que va recaure en Rafel Bordoy de Santa Margalida. En la nit d'entrega dels 

premis de Premsa Forana s'acordà lliurar una distinció al col·laborador de la 

revista Artà Llorenç Terrassa Caselles.  

 

D'altra banda, es posà en marxa la figura del Patronat del casal, el qual havia 

d'estar format, a mes dels membres de la Junta directiva, pels elegits a 

l'assemblea Magí Ferriol de Fent carrerany, Rafel Bordoy de Santa Margalida, 

Mateu Joan de S'Arenal de Mallorca i Carme Bennassar d'Alaró, noves i 

papers. A l'assemblea general d’aquell any es va posar de manifest que s'havia 

parlat en mes d'una ocasió, i a diverses reunions, de Ia falta de compenetració i 

unitat entre les publicacions. Després d'haver-se debatut, s'acorda la 

conveniència de publicar, una vegada mes, nous editorials conjunts que 

tractaren els temes següents: "Espais naturals", "Ports esportius" i "Macropresó 

a Mallorca".  

 

Per altra part, l’Associació s'adherí els homenatges a Josep M. Llompart i a la 

campanya promoguda per l'OCB «per un fort impuls a l’educació, la cultura, la 

llengua i la identitat del país». Entre els convenis, cal destacar que l'ajut 

institucional del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de 

                                                 
333 Idem. p 28 
334 «El nou casal» a Bona Pau, núm. 472. Abril de 1992, p. 3 
335 President: Carles Costa (Damunt Damunt) Vicepresident: Miquel Company (Mel i Sucre) 
Secretari: Onofre Arbona (Bona Pau) Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card) Vocals: Jaume 
Taberner (Arianv) Gabriel Gelabert (Es Molí Nou) Miquel Adrover (Ressò de Campos) 
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Mallorca fou substituït per publicitat institucional. Varen ingressar a l'Associació, 

les revistes Maganova-Andratx i Alaró, noves i papers.  

 

La primera referència de l'any 1993 fou la mort a finals de l’any anterior del 

president d’honor de l’Associació Miquel Marqués Coll del setmanari Sóller336.   

A la reunió de dia 13 d'octubre s'acordà acceptar la dimissió dels vocals de la 

junta Gabriel Gelabert de Molí Nou i Miquel Adrover de Ressò, que seran 

substituïts, a proposta del President, per Magí Ferriol de Fent Carrerany i Rafel 

Bordoy de Santa Margalida. Després d'alguns anys de falta de contacte, Miquel 

Company assistí a Barcelona, en nom de l'Associació a una reunió amb 

diverses associacions d'àmbit del Països Catalans —entre d'altres, hi havia 

l'Associació de Premsa Comarcal de Catalunya, l'Associació de Premsa Local 

de Menorca, l'Associació de Publicacions Periòdiques en català— per a una 

possible col·laboració d'una exposició de premsa. Durant l'any ingressaren a 

l'Associació, la revista Udol de Llubí, Migjorn de Campos, Sa Plaça de Sa Pobla 

i readmetre la revista Llum d'Oli de Porreres, mentre que són donades de baixa 

Es Pi Gros de Llorito i Manacor Comarcal337, si bé aquesta revista encara 

continua fins al 2015 en edició digital338.  

 

A l'assemblea general del dia 10 de març 1994, es continuà insistint amb la 

necessitat de vincular més les publicacions associades amb les obligacions i 

compromisos marcats als Estatuts de l’Associació, com eren l’entrega 

d’exemplars i el logotip de l’entitat a la portada. Durant l'any hi hagué diverses 

trobades amb autoritats del Govern; per una part. hi hagué una reunió a la seu 

de l'Associació per la signatura del conveni del Consell Insular de Mallorca  que 

va estar seguit d'un sopar amb el president. Per l'altra part, la vicepresidenta i 

la consellera de Governació del Govern Balear, Rosa Estaràs i Catalina Cirer, 

respectivament, varen anar a la seu de l'Associació per donar a conèixer la 

seva programació i actuacions.  

 

                                                 
336 Veu de Sóller. Núm. 187. Desembre de 1992, p. 20 
337 COMPANY, Miquel i SÁNCHEZ, Gracià (1995): Op. Cit. p. 30 
338 www.manacorcomarcal.com 
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La signatura del conveni de Normalització Lingüística de la Conselleria de 

Cultura, Educació i Esports especificava que, aquest any, era per a l'adquisició 

d'un fax. D'altra banda, s'acordà la compra de mobiliari d'oficina per al despatx 

de l'entitat. La Germandat de Donants de Sang organitza una sèrie de reunions 

amb els mitjans de comunicació locals —ràdio, TV i premsa— per tal d'agrair la 

col·laboració prestada de les publicacions i oferí el programa d'activitats per a 

l'any 1995. D'aquesta manera, hi hagué 3 reunions-sopars a diversos indrets, 

als quals hi pogueren assistir les publicacions associades. Una de les darreres 

propostes de l'any va ser la de fer una nova edició del llibre de l'Associació, 

circumstància que serà exposada a l'assemblea general de desembre i de la 

que en queden com a coordinadors Miquel Company, vicepresident i Gracià 

Sànchez339. 

 

La publicació d’aquest llibre va tenir com a resultat un agrí debat en el si de la 

l’Associació ja que determinades publicacions no estaven d’acord amb la línia 

del nou llibre, si bé finalment es va adoptar que es publicàs i que Gracià 

Sánchez es posàs en contacte amb Rafel Ferrer Massanet perquè col·laboràs 

en aquest llibre. El mateix Ferrer Massanet havia expressat la seva 

disconformitat per no haver estat consultat en la nova edició del llibre. 

Igualment polèmica va ser la petició de dimissió que feu Gabriel Massot del 

president Carles Costa i una rectificació pública després d’haver-lo acusat de 

mentider en una entrevista publicada a El dia de Baleares340.  

 

Al llarg dels anys 1994 i 1995 els contactes entre l'Associació de Premsa 

Forana i altres associacions de premsa local d'àmbit de territori de llengua 

catalana s'havien repetit en cinc ocasions. L'objectiu inicial era el d'intercanviar 

parers que, s'havien de veure consumats amb una exposició de premsa entre 

les distintes associacions. En una d'aquestes ocasions es va parlar amb 

l'Associació de Premsa Local de Menorca per tal d'oferir-los una possible unió 

en determinades actuacions. 

                                                 
339 Idem, p. 31 
340 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Reunió junta directiva 06/03/1995, p. 16R. Aquesta 
polèmica acabà no només amb la petició de dimissió de Carles Costa feta per Biel Massot sinó 
amb una denúncia pública a la premsa. Tal era el punt de tensió entre els dos dirigents que fins 
i tot s’enregistraren en vídeo algunes reunions de juntes directives, segons ha explicat Biel 
Massot en una entrevista per aquesta tesi. (21/08/2015).  
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A la sessió extraordinària de dia 10 de maig de 1995 es va procedir a renovar 

la Junta directiva, en la qual Miquel Company passà a ser el nou president de 

l’APFM341. A finals de 1995 l’Associació de Premsa Forana va donar suport a la 

campanya iniciada pel polític Ventura Rubí, tinent de batle, ex-responsable 

d'urbanisme de Sencelles pel PP, en contra de les publicacions l’Estel i Sa 

Sella, tot recordant altres casos de pressions polítiques contra els mitjans 

locals342.  

 

L’Associació va donar d'alta el 1995 a la revista Inca Comarcal, Ma’jil de 

Banyalbufar, el Punt Informatiu Pollença i va donar de baixa Sa Revista de 

Campos, Migjorn i Algebelí de Muro, Inca Comarcal i Foganya de Porreres. 

     Mapa 6. Mapa de Distribució de la premsa forana (1995) 

 

         Font: Elaboració pròpia 

                                                 
341 President: Miquel Company (Mel i Sucre) Vicepresident: Magí Ferriol (Fent Carrerany) 
Secretari: Jaume Català (Bona Pau) Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card) Vocals: Jaume 
Taberner (Arianv) Gabriel Mercè (La Veu de Sóller) Joana Mora  (Llum d’oli). Si bé poc 
després, Jaume Català passà a ser vocal i Jaume Taberner secretari per motius personals del 
primer.  
342 «La llibertat d'expressió amenaçada» a Sa sella, núm. 42, novembre –desembre de 1995, p. 
5-6 
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L’any 1996 la junta directiva va continuar treballant per aconseguir subvencions 

i que les revistes complissin amb les obligacions previstes en els convenis. 

Aquest any es va donar d’alta les revistes, L’olla de Calvià, Baula de Sineu 

mentre que causaren baixa les revistes Artà i la revista Sa Font de Son Servera 

es donà de baixa i alta en el mateix any  

 

El 1997 la Junta directiva encara feia recordatoris de l’obligatorietat de publicar 

l’anagrama de l’Associació. Aquest any es donà d’alta la revista A vistes de 

poble d’Estellencs, s’Espira, revista local de ses Salines i la Colònia de sant 

Jordi, Arròs amb salseta de Binissalem i Una olla d’aram de Petra. També es 

va deixar de publicar i per tant és donà de baixa la revista Es Molí nou de 

Vilafranca i Alaró Noves i papers, i es donà de baixa la revista Es Castellet de 

Bunyola343.  

 

A l’assemblea extraordinària de 4 de juny de 1998 es va elegir la nova junta 

directiva en la qual Miquel Company continuà de president de l’Associació344. El 

1998 fou un any en què tres revistes varen deixar de publicar-se, París- 

Baleares a s’Arracó i Ma’jil de Banyalbufar i Baula de Sineu, i una canvià de 

nom, Badia d’Alcúdia passà a denominar-se Revista d’Alcúdia.  

 

L’any 1999 es va iniciar amb una protesta formal  per part dels responsables de 

la revista Pòrtula de Marratxí per la incursió de la revista l’Estel en temes del 

municipi de Marratxí345.   

 

Aquest any en què va produir un canvi en el Govern de les Illes Balears, amb la 

posada en marxa d’un pacte de progrés que va permetre al socialista Francesc 

                                                 
343 La revista es donà de baixa però continuà publicant-se fins i tot durant el segle XX. En cap 
moment tenim constància que demanàs el reingrés dins l’Associació de Premsa Forana.  
344 President: Miquel Company Florit (Mel i Sucre); Vicepresident: Magí Ferriol Bauzà (Fent 
Carrerany) Secretari: Jaume Taberner Ribot (Ariany)  Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card)  
Vocals:  Joana Mora Cerdà (Llum d'oli) i  Gabriel Mercè Frontera (Veu de Sóller) 
345 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 28/01/1999, p. 47R. El motiu era 
que la revista L’Estel, que havia abandonat el fet local per passar a ser una revista d’abast més 
de comarcal, havia aconseguit publicitat de comerços locals de Marratxí, fent el que es 
considerava per part dels responsables de Pòrtula com una manca de consideració a la revista 
local afegit a les formes poc afortunades. El resultat fou un polémica personal entre els dos 
responsables de les publicacions. Entrevista a Biel Massot  (21/08/2015)  
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Antich, el qual havia estat director d’una revista de premsa forana Es saig 

d’Algaida, arribar a ser president de la Comunitat Autònoma. Durant el seu 

mandat, l’Associació de Premsa Forana va arribar a importants acords i de 

subvencions culturals en matèria de llengua. Aquest any la junta directiva va 

seguir estant presidida per Miquel Company Florit346. Durant el mes de gener 

tingué lloc la signatura del conveni entre el Consell de Mallorca i l'Associació de 

Premsa Forana, per a l'any 1999 per mantenir l’Associació.  

 

El 1999 es donaren de baixa les revistes Es molí nou de Vilafranca, París 

Baleares i s’Espira de ses Salines.  

 

El febrer de 2000 algunes revistes publicaren l’editorial conjunt «El difícil 

objectiu de la premsa forana». En aquest editorial, publicat en el darrer any del 

segle XX i com a forma de balanç, el president de l’APFM, Miquel Company 

Florit, parlava de la consolidació de les publicacions de premsa forana a 

Mallorca, destaquen que el seu periodisme era fruit d’un «semiprofessionalisme 

amateur» darrera del qual «s'amaga un voluntarisme altruista que (...) , ajuda a 

forjar noves estructures d'influència en els àmbits locals». Company demanava 

als responsables de les revistes que pensessin en allò  «que permeti la 

supervivència de les mateixes davant fets conjunturals» i anar cap a la 

«captació de publicitat local i comarcal, i d'ingressos». L’editorial també servia 

per demanar a totes les revistes un esforç de col·laboració en el sí de 

l’Associació de Premsa Forana i s’afirmava: «L'individualisme afectarà a 

aquelles publicacions que, sense un entorn associatiu fort, no podran competir 

en els àmbits locals, on a més dels periòdics locals hem de competir amb 

publicacions d’influència germana que, ofereixen productes de gran qualitat, la 

qual cosa fa que també hàgim d'estar en el front de la defensa de la nostra 

llengua davant de l'espanyol i ara de l'alemany».347 L’any 2000 va sorgir la 

revista Pou Viguet a Vilafranca de Bon any però només va durar prop més d’un 

any.  

 

                                                 
346 President: Miquel Company Florit (Mel i Sucre); Vicepresident: Magí Ferriol Bauzà (Fent 
Carrerany) Secretari: Jaume Taberner Ribot (Ariany)  Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card)  
Vocals:  Joana Mora Cerdà (Llum d'oli) i  Gabriel Mercè Frontera (Veu de Sóller) 
347 «El difícil objectiu de la premsa forana» a Fent Carrerany, núm. 162, gener de 2000, p. 2 
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 Mapa 7. Mapa de Distribució de la premsa forana (2000) 

 

        Font: Elaboració pròpia 

 

8.1.4 La premsa forana durant el segle XXI 

 

La necessitat de fer tasques d’administració per part de l’Associació de premsa 

Forana va donar com a resultat la contractació d’una persona per fer aquestes 

tasques. Igualment en el sí de l’assemblea general del 15 de febrer de 2001, es 

va tractar el tema dels correus electrònics i de creació d’una franquícia que 

aglutinàs el conjunt de les publicacions348. Entre les iniciatives d’aquell any hi 

havia la de posar en marxa un col·leccionable a tot color de contingut 

antropològic amb textos de Biel Frontera de Llubí i de Climent Picornell de Sant 

Joan per inserir a totes les revistes de l’Associació. Aquest col·leccionable se 

va presentar a el 28 de juliol de 2001 a la seu de l’APFM amb el títol de 

Quaderns d’usos, costums i oficis pagesos amb l’assistència del president del 

                                                 
348 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 15/02/2015, p. 52R 
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govern de les Illes Balears, Francesc Antich349. El 2001 es va donar de baixa la 

revista Entre tots.  

 

El 2002 fou l’any que nasqueren diferents revistes com la segona etapa de la 

Revista del Cercle a Alaró, Es grop d’Esporles i Cent per cent a Manacor, si bé 

s’incorporà a l’Associació ja dins el 2003. A més de Pou Viguet, deixaren de 

publicar-se A vistes del poble d’Estellencs, Galatzó a Puigpunyent, Revista de 

Santa Margalida, Can Picafort i La veu de Calvià. A l’Assemblea general de 

novembre de 2002 varen elegir una nova junta directiva, la qual en aquesta 

ocasió estava presidida per Gabriel Mercè, de la Veu de Sóller350. 

 

El 2003 sorgiren les publicacions Furn-Al.Lugg a Fornalutx i la revista Baula a 

Sineu. Durant aquest any les publicacions associades varen rebre ajudes per 

tals els ajuts econòmics a la premsa editada en català, diverses col·laboracions 

amb Premsa Forana emmarcades dins l'Any Moll, l'edició d'un fulletó sobre les 

publicacions associades i l'organització d'una mostra itinerant de revistes en 

català, entre d'altres ajudes351.  

 

També es va posar en marxa un nou servei des de l’APFM. Es tractava d’una 

sèrie d’entrevistes conjuntes a persones d’àmplia incidència a Mallorca 

realitzades per un redactor de l’APFM i estaven disponibles a través de la 

intranet de la pàgina web, com la que es feu al rector de la UIB, Avel·lí 

Blasco352. L’Associació de Premsa Forana va calcular que a l’any 2004 hi havia 

al voltant de 1100 persones que treballaven directa o indirectament en les 

publicacions de la premsa forana353.  

 

El 7 de febrer de 2004 va tenir lloc una Diada de l’Associació de Premsa 

Forana de Mallorca (APFM) amb una assemblea general. Durant el matí es va 

presentar la web actual de l’APFM,  a càrrec dels dissenyadors Guillem Vanrell 

                                                 
349 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 10/04/2001, p. 54R 
350 President: Gabriel Mercè Frontera (Veu de Sóller); Vicepresident: Rafel Oliver Grammàtico 
(N’Alí); Secretaria: Joana Mora Cerdà (Llum d’Oli); Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card); 
Vocals: Magí Ferriol Bauzà (Fent Carrerany), Jaume Ordines (Campanet) i Miquel Company 
Florit (Mel i Sucre)  
351 Actualitat (4/02/2003) www.premsaforana.com  
352 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Junta Directiva 14/04/2003, p. 61R 
353 Memòria de Presidència de l’APFM (febrer de 2004)  

http://www.premsaforana.com/
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i Gabriel Salas i que era www.premsaforana.com. L’Assemblea General va 

anar precedida de l’entrega dels Reconeixements de Mèrits de Premsa Forana. 

Aquesta diada va comptar amb el patrocini del Govern de les Illes Balears354. 

 

El 18 de maig de 2004 va tenir lloc una Assemblea General Extraordinària per 

tal de regular els estatuts de l’Associació de la Premsa Forana i adaptar-los a la 

nova normativa. Amb l’entrada en vigor de la nova llei reguladora del dret 

d’associació, era  necessari revisar els estatuts de totes les associacions 

nascudes amb anterioritat a 26 de maig de 2002 per tal d’adaptar-los a la nova 

llei. Els estatuts no foren modificats però val a dir que l’assemblea va haver 

d’aprovar la submissió al nou text355. El juny de 2004 l’APFM va contractar un 

gerent per tal de gestionar el dia a dia de l’entitat així com també la publicitat 

institucional i privada356. 

 

El 2004 la revista Llum d’Oli de Porreres tancà la cinquena època i poc després 

n’inicià la sisena. Pel que fa  a la Revista Alcúdia demanà el seu ingrés com a 

membre de l’Associació si bé només va tenir menys d’un any de durada i en 

demanà la baixà, essent aquest dels pocs casos en què aquesta es va produir 

per decisió pròpia.   

 

L'Associació de Premsa Forana de Mallorca va ser membre de la Comissió 

Organitzadora de la XI Diada Popular per la Llengua, coordinats per l'Obra 

Cultural Balear, i organitzats per l'OCB i Joves de Mallorca per la Llengua, i va 

donar compte a les pàgines de les revistes associades d’aquests actes357. 

 

Amb la posada en marxa de la ràdio autonòmica de les Illes Balears (Ib3 Ràdio) 

el programa dels dissabtes matins, No et quedis a ca teva, va incorporar una 

secció dedicada a la Premsa Forana, que podrà incloure les notícies més 

destacades dels mitjans, presentació de les revistes, continguts, seccions, 

col·laboradors... etc.  

                                                 
354 Actualitat (02/02/2004)  www.premsaforana.cat 
355 Actualitat (17/05/2004)  www.premsaforana.cat 
356 El gerent era el vicepresident Rafel Oliver Grammático  
357 La XI Diada de la Llengua es va celebrar a Palma el dissabte dia 14 de maig de 2014. 
Aquesta col·laboració es venia produïnt des de mitjans dels anys noranta 

http://www.premsaforana.com/
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El 2005 fou l’any que tancaren les revistes Udol de Llubí i Es grop d’Esporles, i 

en canvi a Muro se va posar en marxa la revista Sa Riba. Davant la manca 

d’ajudes de les institucions insulars i autonòmiques, algunes entitats i grups 

polítics es posicionaren a favor de la premsa forana358. També durant aquest 

any, l’APFM va continuar posant a disposició dels seus associats algunes 

entrevistes a persones de referència com foren les que es feren al pintor Josep 

Coll Bardolet, a l’escriptora Neus Canyelles i a l’escriptor Gabriel Janer Manila.  

 Mapa 8. Mapa de Distribució de la premsa forana (2005) 

 

        Font: Elaboració pròpia 

 

El 20 de març de 2006, es va celebrar a la seu de Sant Joan una assemblea 

anual ordinària i una altra d’extraordinària per a la renovació dels càrrecs 

directius de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, la qual va continuar 

                                                 
358 A més d’una moció del grup del PSM en el Consell de Mallorca, l’Ajuntament d’Arta va 
aprovar el 28/06/2005 una moció de rebuig a la manca d’ajuts per a la Premsa Forana, del 
Govern de les Illes Balears i del Consell de Consell de Mallorca. Actualitat (11/08/2005) 
www.premsaforana.cat  

http://www.premsaforana.cat/
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estan presidida per Gabriel Mercè359. El 13 d’agost de 2006 moria als 83 anys 

Rafel Ferrer Massanet, fundador de la revista Perlas y Cuevas i també de 

l’APFM, per la qual cosa diferents publicacions publicaren un homenatge.  

 

Aquest mateix any de 2006, la junta directiva de l’Associació de Premsa Forana 

de Mallorca, començà una sèrie Trobades Sectorials, en realitat unes reunions-

sopar, amb les diferents publicacions associades. Es tractava de reunir un grup 

de publicacions, per àrees geogràfiques, amb l’objectiu de poder transmetre a 

la Junta els projectes que es duien endavant, i de poder conèixer de primera 

mà els precs i suggeriments que tenien les publicacions associades. La primera 

Trobada, va tenir lloc a Campos, amb les següents revistes: Ressò, Felanitx, 

Es Saig, Llucmajor de pinte en ample, Dies i coses i Llum d’oli. I la segona 

trobada a Manacor, entre: Cent per cent, Perlas y cuevas, Cala Millor 7, Flor de 

card i Sa Font. La tercera trobada fou a Palma, on hi comparegueren: Pòrtula, 

Miramar, Damunt Damunt i N’Alí.360 

 

El Felanitxer fou la revista que va sorgir el 2006, la qual s’incorporà a 

l’Associació de Premsa Forana el 2007361. El 2006 també fou l’any en què 

tancà l’edició en paper Pòrtula, si bé va seguir tenint presència a la xarxa i en 

un programa a Ràdio Marratxí362. El setembre de 2006 també va iniciar el seu 

camí la secció  "Retalls de Premsa Forana" que es varen publicar al Diari de 

Balears fins al canvi de disseny del diari el maig de 2008.  

 

La crisi i la manca de subvencions provocada per la retirada d’aquestes durant 

el govern del PP a la comunitat autònoma presidit per Jaume Matas, va 

provocar el tancament de diferents publicacions com Ariany i Furn-Al.Lugg. El 

2007 també va tancar Cap vermell la qual va deixar de publicar-se en paper per 

                                                 
359 President: Gabriel Mercè (Veu de Sóller), vicepresident Rafel Oliver (N’Alí); Secretaria, 
Joana Mora (Llum d’Oli); Tresorera: Maria Galmés (Flor de Card) Vocals Magí Ferriol (Fent 
Carrerany), Jaume Ordinas (Campanet) i Antoni Riera (Cent per cent), ja que Miquel Company 
(Mel i Sucre) havia decidit no presentar-se a les eleccions. 
360 «PRIMERES REUNIONS DE PREMSA FORANA, EN LES 'TROBADES SECTORIALS'» 
(06/09/2006) a www.premsaforana.cat 
361 «EL QUINZENAL, EL FELANITXER, UN NOU ASSOCIAT» 23/07/2007 a 
www.premsaforana.cat  
362 Va tenir diferents projectes com: portula.blogspot.com o portula.net. En l’actualitat prepara 
una marratxipedia.  
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cansament dels seus responsables363. No obstant això també veurien la llum 

les revistes Talaia de Campos i Quart Creixent de santa Maria del Camí.  

 

Un any després, el 2008 va néixer la revista È de Binissalem i va deixar de 

publicar-se El felanitxer. Aquest mateix any, i fruit d’una subvenció de la 

Generalitat de Catalunya, el servei de Biblioteca i Documentació de la 

Universitat de les Illes Balears va iniciar el procés de digitalització i publicació 

en xarxa de part de l’hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de 

Mallorca (APFM)364, a proposta de la mateixa associació, la qual cosa ha 

permès la preservació i consulta en línia d’aquest patrimoni periodístic.  

 

La inciativa ha estat un èxit a tenor de les dades facilitades pel Servei de 

Digitalització i web de la Biblioteca de la UIB, sobre el nombre de documents 

pdf de la col·lecció de premsa forana que han estat requerits cada any365 

disponibles des de l’any 2010, s’observa un increment del nombre de peticions, 

passant de les 149.970 peticions d’aquell any a les 2.111.215 de l’any 2014366.  

                                                 
363 «No volem seguir. Ni més ni pus. Digau-li cansament, digau-li desencís, digau-li el que 
volgueu. El nostre compromís l’hem duït molt més lluny que no confiàvem quan començàrem, 
de manera que ja està bé així» a Editorial del Cap Vermell,núm. 279, gener de 2007, p. 2. 
364 Fruit del conveni que, fa dos anys, signaren la Generalitat de Catalunya, el Govern de les 
Illes Balears, l’APFM i la mateixa Universitat. A hores d’ara, ja s’han digitalitzat els números de 
prop d’un centenar de revistes des de 1978 (any de creació de l’APFM) fins al 1994. Es tracta 
de més de 530.000 pàgines de continguts referits als pobles de Mallorca, de les quals 271.300 
-pertanyents a 82 publicacions- ja estan enllestides després de dos anys de treball conjunt 
entre l'APFM i el Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, en 
un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears. 
[http://diari.uib.es/arxiu/Presentacio-de-la-digitalitzacio-a-carrec-del.cid147899] 
365 La qual cosa equival al nombre de vegades que un número de dita col·lecció ha estat obert 
a un navegador web per a la seva consulta. 
366 Les dades facilitades per Eduard del Valle, cap de Digitalització i Web del Servei de 
Biblioteca i Documentació de la UIB són 
Any 2010:    149.970 pdf requests 
Any 2011:    412.613 pdf requests 
Any 2012:    225.540 pdf requests 
Any 2013:    931.411 pdf requests 
Any 2014: 2.111.215 pdf requests 
Any 2015:    975.445 pdf requests 
Total fins dia 1 d'octubre de 2015: 4.806.194 requests 

La pujada entre l'any 2012 i 2013 s'explica perquè l'any 2013 es va posar en marxa el servidor OAI - 
Open Archives Initiative a la Biblioteca Digital de les Illes Balears. El protocol OAI permet que altres 
Biblioteques digitals de tot el món puguin accedir al servidor de la UIB i descarregar els registres 
bibliogràfics de que disposem (no així el text complet dels documents) i integrar-los a les seves 
bases de dades. D'aquesta manera és possible que una persona cerqui informació d'una revista de 
Premsa Forana de Mallorca, per exemple "Coanegra" a World Cat d'OCLC, i li surti el registre 
següent: Coanegra núm. 29 i que quan fa clic a View online l'adreci cap a la biblioteca digital de la 

UIB.  

https://www.worldcat.org/title/coanegra-num-029/oclc/909629145&referer=brief_results
http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/premsaForanaMallorca/index/assoc/Coanegra/_1986_me/s06_n002.dir/Coanegra_1986_mes06_n0029.pdf
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Això reforça el fet de la importància informativa i cultura que ha tengut i té la 

premsa forana  

 

El mateix 2008 l’Associació va rebre del Centre Cultural Algaida, entitat 

responsable de l’emissora municipal Titoieta Ràdio, el Premi santa Anneta com 

a reconeixement a la tasca de normalització lingüística i de difusió de la cultura 

pròpia de les publicacions de premsa forana, en un moment en què es 

calculava que hi havia unes 1100 persones que hi treballaven habitualment de 

forma no remunerada367.  

 

La diada d’aquell 2008 de la premsa forana es va celebrar el 22 de novembre. 

Aquella diada va comptar amb la presència del president del Govern Balear, 

Francesc Antich, que volgué assistir al lliurament dels Premis Periodístics 

Premsa Forana, recuperats després de més d’una dècada d’absència368. Sóller 

va ser l’escenari escollit per la junta directiva per celebrar la trobada anual. Es 

donà la circumstància que l’any 1978 –es complien trenta anys- la incipient 

Associació de Premsa Forana, encara no constituïda legalment, va celebrar a 

la Vall la primera de les seves diades. Durant la Diada es va dur a terme la 

presentació del portal MediAD, desenvolupat per la Fundació IBIT, de 

contractació d’espais publicitaris, i en la qual la Premsa Forana va ser  

convidada a integrar-se en la plataforma per fer més visibles les seves 

ofertes369. 

 

A l’assemblea extraordinària del 30 de març de l’any 2009 va comptar amb la 

presència de representants de 22 de les 44 publicacions associades. Gabriel 

Mercè en fou reelegit president de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca i 

encadenava així el seu el seu tercer mandat. Ho fa juntament amb mateixos 

directius que l’han acompanyat durant els tres darrers anys370. En aquesta 

                                                 
367 [http://titoieta.cat/premi.php?premi=15] 
368 Memòria de presidencia de l’APFM (novembre de 2008)  
369 Actualitat www.premsaforana.cat , 25/11/2008 
370 President Gabriel Mercè (Veu de Sóller); vicepresident: Rafel Oliver (N’Alí - Andratx); 
secretària Joana Mora (Llum d’Oli – Porreres), tresorera:  Maria Galmés (Flor de Card – Sant 
Llorenç), vocals: Magí Ferriol (Fent Carrerany – Maria de la Salut), Toni Riera (Cent per Cent – 
Manacor) i Jaume Ordines (Campanet). 
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mateixa assemblea es va acordar donar suport a l’Obra Cultural Balear amb la 

seva campanya en favor del català, un cafè per la llengua371.  

 

L’octubre de 2009 s’organitzà Elquiosc.cat, una mostra de revistes que incloïa 

les publicacions que formaven part de l’APPEC (Associació de Publicacions 

Periòdiques en Català). La primera parada va ser a Esporles coincidint amb la 

celebració de la Fira Dolça. En el quiosc d’Esporles, s’hi trobaren les 43 

publicacions de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca. Amb aquest 

quiosc l’APPEC pretén donar difusió a les seves revistes a les Illes Balears i 

sobretot destacar aquelles que es fan des d’aquest territori372. 

 

L’Associació de Premsa Forana celebrà el diumenge dia 15 de novembre, la 

seva diada anual, comptant amb la presència de la consellera de Treball i 

Formació, Joana Barceló, qui assistí a l’entrega dels Premis Periodístics 

Premsa Forana, i al dinar posterior. Lluc havia estat escollit aquell any per 

celebrar l’encontre anual dels associats a Premsa Forana, gràcies a l’interès 

dels responsables de l’Escolania, amb els quals l’APFM tenia un acord de 

col·laboració. També es feu l’entrega i proclamació dels Premis Periodístics 

Premsa Forana373. 

 

Aquesta diada va servir per explicar el nou sistema per a la transferència de les 

publicacions de Premsa Forana en PDF per a la seva incorporació a la 

Biblioteca Digital Científica de la Universitat de les Illes Balears, i que ha quedat 

una aturat ja que les noves revistes no s’han anat incorporant a la col·lecció 

digitalitzada. En aquesta mateixa diada es va presentar una proposta per part 

de la  directora Marisa Goñi i el subdirector Rafel Maria Creus de la Televisió 

de Mallorca per a la signatura d’un conveni amb la Premsa Forana, que servis 

per donar difusió mútua als continguts374.  

 

                                                 
371 «Gabriel Mercè, reelegit president de la Premsa Forana» a Talaia, núm. 16, maig de 2009 p. 
30 
372 Actualitat www.premsaforana.cat , 07/09/2009 
373 Actualitat www.premsaforana.cat , 23/11/2009 
374 Idem  
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Així doncs, el febrer de 2010, l’Associació de Premsa Forana i l’avui 

desapareguda Ràdio Televisió de Mallorca, varen signar un conveni de 

col·laboració segons el qual els caps de setmana les revistes associades a 

l’entitat tindrien un espai per a difondre els seus continguts a través de 

Televisió de Mallorca i d’Ona Mallorca375. Es tractava d’un l’espai d’uns tres 

minuts de durada que sota el títol “Què diu la premsa forana”, recollia la tasca 

de les diferents publicacions de la part forana. Cada setmana alguns 

representants de les revistes associades es posaven davant les càmeres per 

comentar els temes que presentaven les seves publicacions. D’aquesta manera 

els espectadors de TV Mallorca podien conèixer les principals notícies dels 

pobles, amb un tractament bastant homogeni. Cada setmana es feia ressò 

d’entre dos i cinc publicacions i es reforçava la informació amb imatges de la 

publicació a la que es feia referència376.  

 

El novembre de 2010, l’Associació de Premsa Forana de Mallorca va organitzar 

el III Congrés de Premsa Forana celebrat a Porreres coincidint amb el 30è 

aniversari de la seva constitució oficial de l’Associació i va servir per introduir 

alguns canvis en els objectius de l’entitat, per debatre aspectes relacionats amb 

la premsa de proximitat a l’illa. Al llarg de dues jornades passaren per l’Auditori 

Municipal de Porreres, una trentena d’especialistes en la matèria, repartits en 

una desena de sessions entre ponències, debats i presentacions. El Congrés 

va tancar el seu primer dia d’activitat amb la celebració de l’Assemblea 

Ordinària i d’una de caràcter extraordinari per modificar els estatuts de 

l’organització, segons els quals i aprovats per unanimitat, a partir de llavors es 

va possibilitar l’entrada a l’APFM de mitjans de comunicació locals o comarcal 

de caràcter digital, alhora que es comprometeren a potenciar l’hemeroteca 

digital de l’associació, disponible al web de la UIB. Alhora, es varen introduir 

algunes modificacions en el règim electoral de l’entitat377. Finalment en aquest 

congrés es va fer una espècie de presentació publica del volum dedicat a la 

                                                 
375 [https://www.youtube.com/watch?v=QfGY9h3DLGI] 
376 El programa s’emetia els dissabte a les 20:35 hores i diumenge a les 14:35 hores a Televisió 
de Mallorca. A «Que diu la premsa forana, els caps de setmana a TV de Mallorca» a 
Calamillor7, abril de 2011, núm. 317, p. 50  
377 [http://www.saveu.cat/art_entrevista.php?identr=996&register_vars%5Bsecto%5D=2, 
17/08/2015, 20.02] 

http://www.saveu.cat/art_entrevista.php?identr=996&register_vars%5Bsecto%5D=2
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premsa local sorgit de les Jornades Els Estudis i la Premsa Local al segle XXI 

celebrat a Porreres el 2009.  

 

El 2010 algunes revistes ja s’havien plantejat el procés de passar a tenir 

edicions digitals, ja sigui completament o bé de manera compartida amb la 

revista el paper. És el en primer cas l’exemple de www.capvermell.org a 

Capdepera, que ressorgia ara en format exclusivament digital, i en el segon 

cas, la revista Díngola de Sineu que compaginava el digital amb una publicació 

trimestral.  

 Mapa 9. Mapa de Distribució de la premsa forana (2010) 

 

        Font: Elaboració pròpia 

 

El juny de 2010 es va presentar el projecte de crear una Federació d’Editors de 

Premsa en Català, amb l’objectiu de treballar en l’organització conjunta de 

serveis, com els digitals i de noves tecnologies; en la formació i la innovació 

dels mitjans associats, en la creació d'una central de serveis editorials i en 

http://www.capvermell.org/
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optimitzar recursos de manera comuna. Havien de formar part d’aquest 

federació de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC); 

l'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG); 

l'Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM); l'Associació de 

Publicacions Periòdiques Valencianes i l'Associació Catalana de la Premsa 

Comarcal i Local (ACPC), però la premsa forana, tot i l’interès no s’hi ha acabat 

incorporant378. 

 

Amb el pas cap als mitjans digitals algunes publicacions de la premsa forana  

estan també associades a l’altres entitats per tal d’accedir a millors serveis. Així 

els mitjans Capvermell.org de Capdepera i Saveu.cat (de Sóller) són membres 

de l’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació AMIC (abans ACPG)379. 

 

El 2011 va tancar s’Unió de s’Arenal. El 5 de juny de 2012 en assemblea 

extraordinària, es varen elegir els nous set membres de la junta directiva de 

Premsa Forana, que en aquesta ocasió tot i l’empat va passar a estar presidida 

per Rafel Oliver de n’Alí380, que és la que es manté encara a l’actualitat381.  

L’any 2012 va tancar la Revista È de Binissalem.  

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca celebrà el dia 20 d’abril de 2013 

l’assemblea ordinària a la seu de Sant Joan, amb l’assistència de 15 

publicacions i 35 persones. En aquella ocasió el president Rafel Oliver llegí 

l’informe de presidència, on explicà l’actualitat de les gestions de Premsa 

Forana, referit a  subvencions, les gestions amb govern i consell, el procés de 

digitalització, un editorial conjunt a publicar, les col·laboracions amb la UIB i 

l’ACPG (Associació Catalana de la Premsa Gratuïta) i els diaris i revistes 

digitals. Durant l’assemblea es va debatre sobre la difícil situació actual de la 

                                                 
378 Finalment la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals és 
una entitat el 17 de juny de 2014 que agrupa l’Associació de Publicacions Periòdiques en 
Català (APPEC), l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), que l’abril de 2015 posà en marxa el portal web 
iquiosc.cat i en la qual no s’hi poden trobar cap publicació de les Illes Balears.  
379 Vegeu: http://www.amic.media/capsaleres/  
380 President: Rafel Oliver Grammatico (N’Alí), Vicepresidenta: Elisabeth Sánchez González 
(Talaia), Secretària: Marta Bergas Ferriol (Díngola), Tresorer: Magí Ferriol Bauzà (Fent 
Carrerany), Vocal: Gabriel Mercè Frontera (Veu de Sóller), Vocal: Joana Mora Cerdà (Llum 
d’Oli) i Vocal: Antoni Riera Vives (Cent per Cent) 
381 Juliol de 2015 

http://www.amic.media/capsaleres/
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Premsa Forana a Mallorca, amb deutes pendents de les institucions, retirada 

de tots els ajuts. El resultat del debat fou acordar de reunir-se cada tres mesos 

en torn a un tema específic com: edició, impremta i maquetació, publicitat, 

publicacions digitals, etc. En aquella sessió es va retre un homenatge a Maria 

Galmés qui havia format part de l’associació durant uns 25 anys. Finalment 

s’entregaren els premis periodístics del curs 2011-2012382, els quan estaven 

patrocinats des de llavors per l’Institut d’Estudis Baleàrics383. 

El 19 d’octubre de 2013 va tenir lloc a Valldemossa la I Trobada de Revistes de 

Premsa Forana, la qual fou el començament d’una sèrie d’encontres entre els 

responsables de les publicacions associades amb l’objectiu de fer-se 

trimestralment i tractar temes diversos que afectin a les nostres publicacions, a 

més de fer una passejada per la vila que acull la trobada i fer un dinar de 

companyonia. En aquesta primera ocasió es va debatre sobre l’edició, la  

maquetació i la impressió, moderada per la vicepresidenta de Premsa Forana, 

Elisabeth Sánchez, i amb la participació de totes les publicacions presents, els 

representants de les quals explicaren els problemes a l’hora d’imprimir, i 

s’intercanviaren diferents maneres de dur a terme l’edició de les revistes384.  

El 22 de febrer de 2014 es va celebrar a Pollença la II Trobada de revistes de 

Premsa Forana de Mallorca, convidats pel quinzenal Punt Informatiu de 

Pollença, Una vegada acabada la passejada pel municipi feta per l’historiador  

Pere Salas, es varen debatre entre els membres de les revistes associades el 

tema de la Publicitat, moderat pel director de Punt Informatiu de Pollença, 

Gracià Sánchez, qui va introduir alguns aspectes sobre el tema de la Publicitat 

com qui són els anunciants, la publicitat institucional, les tarifes, les estratègies 

publicitàries, etc. Les 16 publicacions que hi participaren aportaren idees i 

donaren la particular visió i estat de cada publicació, si bé algunes revistes són 

reticents a incorporar publicitat a les seves pàgines385.   

El 8 de novembre l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, amb la 

col·laboració de la revista Díngola, organitzà la IV Trobada de Revistes de 

                                                 
382 Els cinc premis havien consistit en un diploma acreditatiu i 250 euros per categoria. 
383 Actualitat (26/04/2013)  www.premsaforana.cat 
384 [http://tvserverina.com/trobada-de-premsa-forana-a-valldemossa/, 21/07/2015:20:15] 
385 Actualitat (15/03/2014)  www.premsaforana.cat 
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Premsa Forana a Sineu, amb l’assistència de 38 persones, representants de 18 

publicacions.  Després de la tradicional passejada pel centre de la vila, es 

reuniren a la Sala de Batles de l’Ajuntament, on començaren les ponències. 

Marta Bergas i Miquel Puiggròs varen explicar la seva experiència a Díngola i 

moderaren una xerrada sobre la digitalització de la premsa forana. Es parlà de 

diferents aspectes del món digital: per què és necessari el pas a digital? Com 

es pot fer el pas a digital? Què s’ha de menester i com pengem les notícies? i 

altres aspectes que consideraren els membres de les revistes presents. Més 

tard, Bernat Pastor, de la revista Perlas y Cuevas (Manacor) presentà el 

projecte COMUNIC. Es tracta d’un projecte ambiciós, per a invertir en I+D, amb 

un sistema gestor de bases de dades i un sistema de gestió documental però 

que no tindria recorregut386.  

 

En l’actualitat la premsa en general i la Premsa Forana en particular, es troba 

immersa en un procés d’innovació i d’adaptació a les noves tecnologies i 

continua la seva tasca de consolidació de les publicacions associades i segueix 

ajudant a les noves revistes que van sorgint, en moments de crisi econòmica.  

 

Amb la darrera modificació dels Estatuts l’any 2008 es varen introduir una sèrie 

de canvis. En el títol III dels Estatuts que fan referència als drets i deures de les 

publicacions membres s’estableix que podran ser membres de l’Associació de 

Premsa Forana de Mallorca totes aquelles empreses de publicacions de 

caràcter periòdic, legalment constituïdes387, tant en paper com, i aquesta és 

una de les novetats, en format digital388, dedicades a la informació generalista 

local o comarcal, que es publiquin a la Part Forana de Mallorca. S’ha de tenir 

present que per entrar a formar part es requereix haver publicat un mínim de 

tres números de la publicació. La segona novetat era que des de llavors només 

podien ser membres aquelles publicacions que eren editades exclusivament en 

                                                 
386 [ http://www.sasella.org/portal/index.php/articles/associacio-premsa-forana/135-iv-trobada-
de-revista-de-premsa-forana-a-sineu, 21/07/2015] 
387 Queden excloses les editades per institucions públiques, sindicats, partits polítics, 

organitzacions empresarials, col·legis professionals, les revistes escolars, els butlletins de 
caràcter intern i els reclams publicitaris 
388 La revista Capvermell.org ja funcionava i va ser la publicació pionera de la part forana 
únicament en digital Per a ser membre de l’APFM com a publicació digital, s’ha de tenir un 
mínim del 75% dels continguts propis i ser actualitzada, com a mínim, cada setmana.  

http://www.sasella.org/portal/index.php/articles/associacio-premsa-forana/135-iv-trobada-de-revista-de-premsa-forana-a-sineu
http://www.sasella.org/portal/index.php/articles/associacio-premsa-forana/135-iv-trobada-de-revista-de-premsa-forana-a-sineu
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català, tot i que les que eren bilingües se’ls permetia continuar formant part de 

l’APFM, car algunes de les revistes que fundaren l’entitat com Perlas y Cuevas, 

no podrien continuar perquè son i eren bilingües.  

 

Pel que fa a les obligacions de les publicacions associades, s’han de remetre 

dos exemplars de cada número amb la màxima celeritat possible a la seu de 

l’Associació, i un altre en format digital per tal que l’Associació en pugui 

efectuar el seguiment de l’aparició i periodicitat i mantenir actualitzades les 

hemeroteques. També han de compartir les finalitats de l’Associació i 

col·laborar per aconseguir-les, i pagar les quotes o les aportacions estipulades, 

les quals es transformen en espais a les publicacions o la publicació dels 

editorials conjunts. Segons el president actual de l’APFM, Rafel Oliver, publicar 

els editorials conjunts, enviar les publicacions i publicar a la portada el logotip 

de l’APFM són les tres obligacions bàsiques que tenen les revistes i que 

«vendrien a substituir les quotes que no s’han pagat mai»389 

 

El president actual lamenta que algunes publicacions són reticents a incorporar 

el logotip i que d’altres no publiquen els editorials conjunts o el material que hi 

aporten. Considera que si es complissin els estatuts o s’haguessin d’aplicar de 

forma estricta, algunes publicacions podrien ser expulsades, cosa que reconeix 

«no s’ha donat mai, en tot cas, donar-se de baixa o deixa de publicar-se390». 

 

A la darrera assemblea general celebrada el 6 de juny de 2015 formaven part 

de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca 35 publicacions: 6 setmanaris, 4 

quinzenals, 13 mensuals, 5 bimestrals, 5 trimestrals, 2 mitjans digitals, si bé 

sabem que per dificultats econòmiques, una revista bimestral, Revista del 

Cercle d’Alaró ja no es publica, i per tant a setembre de 2015 en són membres 

34 publicacions.391 

 

                                                 
389 Entrevista a Rafel Oliver Grammatico (juliol de 2015)  
390 Idem.  
391 Vegeu: http://card.cat/2015/06/09/premsa-forana-assemblea-general/  

http://card.cat/2015/06/09/premsa-forana-assemblea-general/
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A l’apèndix documental s’hi localitzen una fitxa de cadascuna de les 

publicacions associades a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca que, a 

setembre de 2015, encara es publiquen. 

  

 Mapa 10. Mapa de Distribució de la premsa forana (2015) 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

8.2 Les revistes no associades 

 

Durant aquests quaranta cinc anys de premsa local feta a Mallorca han estat 

diverses les publicacions que han sorgit i que no han format part de 

l’Associació de la Premsa Forana. Algunes fins i tot optaren per demanar el seu 

ingrés el qual se li fou denegat per estar ubicat a Palma i no a la Part Forana, 

com el cas de les publicació de l’Associació de Veïnats del Coll den 
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Rabassa392, d’altres han tengut etapes dins i fora de l’Associació com la revista 

Es castellet de Bunyola. També s’han donat contactes amb la revista de 

Ferreries de Menorca i també amb les publicacions ‘ciutadanes’ de les 

barriades de Palma393.  

 

Hi ha hagut publicacions que per discrepàncies o per intentar sobreviure sense 

obligacions han deixat de pertànyer a l’Associació de la Premsa Forana però 

que han continuat publicant-se després. En són alguns exemples la revista 

Manacor Comarcal el 1990, que continua editant-se a aquest municipi del 

Llevant, la revista Es Castellet de Bunyola el 1997394 o la revista Maganova – 

Andratx el 2014.  

 

Cal citar aquí que alguns municipis han comptat amb publicacions locals que 

mai han format part de l’Associació de la Premsa Forana. Així per exemple 

Consell va comptar a l’any 1980 amb la revista Na Moreta. Entre 1983 i 1985 

es varen publicar desset números de la revista Consell, que editava el Centre 

Cultural de Consell i que alternà la periodicitat mensual i la bimestral. Estava 

dirigida per Rosa Maria Fiol Campins i oferia informació de caire local en un 

nombre de pàgines que oscil·lava entre les 18 i les 40, escrites en català i 

castellà. Aquesta revista tindria una nova etapa que es deixava palès en el nom 

Consell nova etapa (1987-1989). Dirigida per Antoni Bennàssar Arbós, la 

revista bimestral dedicada a la cultura i l’actualitat a Consell i que editava la 

casa de Cultura. Va comptar amb la col·laboració de Joan Guasp Vidal, Antònia 

Ordines Marí i Miquel Vidal Perelló. La revista va tenir un tercer intent de vida, 

en una etapa compresa entre el juny i l’agost de 1993 sota la direcció d’Antoni 

Guillem Colom Barceló i del qual en sortiren tres edicions, una per mes, que 

incloïen infomació local escrites tant en català i castellà en unes 24 pàgines395. 

 

                                                 
392 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 13/03/1986, p. 23 
393 Coll den Rabassa, Son Rapinya, Son Cladera i Son Oliva.  
394 La revista continua però només en digital www.escastellet.cat  
395 Vegeu  

- «Consell Nova etapa» a Gran Enciclopèdia de Mallorca, Tom IV COMP-ESP, p. 63.  
- «Consell» a Gran Enciclopèdia de Mallorca, Tom XVIII. Apèndix 393-394. 

http://www.escastellet.cat/
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Muro també va tenir publicacions que no s’associaren. És el cas de Muro 85, 

una publicació editada en castellà de caràcter mensual dedicada a la 

informació local i que dirigia Bartomeu Nadal Moncades.  

 

D’altra banda també s’han donat altres publicacions periòdiques, en aquest cas 

gratuïtes i de caire comarcal són L’Observador del Pla de Mallorca, 

L’Observador del Llevant de Mallorca i Sud de Mallorca. Totes tres pertanyien 

al mateix grup editor amb seu a la Plaça de la Constitució de Manacor. La 

primera va dirigida als habitants dels catorze municipis que integren la 

Mancomunitat del Pla de Mallorca i a tots els interessats en el que succeeix en 

aquesta comarca. Era una publicació amb una tirada de 5000 exemplars, en 

format offset, a tot color, distribuïts a 300 llocs dels diferents pobles 

(ajuntaments, pacs sanitaris, centres culturals, forns, botigues, supermercats, 

bars, bancs i caixes d’estalvis). Estava redactada íntegrament en català, i 

comptava amb diferents seccions amb especial atenció a l’agricultura i la 

ramaderia, amb les pàgines “Suplement Món Agrari i Natura del Pla de 

Mallorca”. L’Observador del Llevant de Mallorca anava dirigida als habitants 

d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera. El Sud 

de Mallorca també era una publicació d’informació general de la de Mallorca i 

va dirigida als habitants comarca del Migjorn formada pels municipis de 

Campos, Felanitx, Llucmajor, Santanyí i Ses Salines. Les tres publicacions 

tingueren una vida entorn als 7 anys entre 2004 i 2012. També cal destacar la 

publicació quinzenal Part Forana pertany al Grup Canal 4 i que edita l’empresa 

Mitjans de comunicacions S.L. Es feien quatre edicions comarcals diferents; 

això és Raiguer, Llevant-Migjorn, Nord-Pla i Tramuntana-Ponent. Cada una 

d’elles tenia una tirada de 10.000 exemplars, 24 pàgines i 100% color396. 

 

Manacor també ha tengut premsa gratuïta. De franc, Notícies de Manacor i 

Comarca. Primera publicació setmanal que no es ven. Una publicació setmanal 

d’informació general de Manacor i la comarca de Llevant, redactada en català i  

                                                 
396 MATAS PASTOR, Joan Josep (2011): «La premsa gratuïta a les Illes Balears» a Temps de 
Comunicar. Revista de Comunicació. [http://www.cesag.org/ghcs/tempsdecomunicar/?p=147, 
06/08/2015] 
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dirigida per Pep Bauçà de l’empresa Medios Multimedia de Manacor, S.L, 

fundada l’octubre de 2002 fins a l’any 2011.  

 

Finalment s’han donat altres webs que des de la perspectiva digital han donat 

informació de la part forana de Mallorca. En aquest sentit cal destacar les 

publicacions els mitjans digitals: ibdigital.net, laveudemallorca.cat,  

manacormanacor.com, i viufelanitx.com397, (avui només s’hi pot accedir des de 

manacormanacor.com), tribunamallorca.cat, el ja desaparegut viumarratxí.cat, 

andratxnews.com398. Algunes d’aquestes publicacions han intentat sobreviure i 

per això s’han associat a l’Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació 

AMIC, de la qual en formen part Andratxnews.com,  manacormanacor.com, i 

viufelanitx.com.  

 

Cal destacar portula.net (de Pòrtol, Marratxí) que va sorgir després del 

tancament de la revista en paper Pòrtula del mateix nom i que avui ja no 

s’actualitza com tampoc ho fa la segona etapa en digital de la revista, aquesta 

vegada amb l’adreça totmarratxí.blogspot.com.es. Al cap davant d’aquestes 

iniciatives hi havia Biel Massot Muntaner, qui com hem citat anteriorment havia 

estat president de l’APFM a finals dels anys vuitanta.  

 

Una altra de les publicacions digitals de recorregut és Esbinerbo.com de 

Montuïri. Aquest mitjà nascut el gener de 2008 des de la senzillesa399 però que 

ha fet una aposta per la informació de proximitat i en llengua pròpia, que ha 

anat creixent en nombre de visites i en influència dins el seu àmbit de difusió 

montuïrera.  

 

Algunes d’aquestes publicacions com esbinerbo.com, Andratxnews, 

Viumarratxí i Pòrtol el meu poble (portol.cat)400, per la seva trajectòria de 

premsa de proximitat, varen rebre una proposta del diari Ara Balears de fer part 

del seu projecte periodístic i contribuir amb articles les pàgines dedicades a 

                                                 
397 Les tres publicacions mallorcactual.com, manacormanacor.com, i viufelanitx.com pertanyen 
a l’empresa Art, Comunicació i Cultura, SL.  
398 L’edita la delegació de l’Obra Cultural Balear d’Andratx.  
399 El responsable de la publicació és Gabriel Mayol Arbona.  
400 Mitjà digital sorgit el febrer de 2009.  
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part forana de Mallorca. Tot i que s’han fer algunes col·laboracions amb les 

publicacions locals, el projecte ha quedat diluït amb la web i el diari i les 

aportacions són poques, i limitades amb molts casos a elements relacionats 

amb les festes locals.  

 

A continuació oferim una llista de les publicacions de la part forana,la majoria 

de les quals han format part totalment o en un període concret de la  

l’Associació de Premsa Forana de Mallorca, amb indicació de la de la localitat 

on es publica, de la seva periodicitat(si bé en alguns casos tot i saber de 

l’existència de lapubliació no ha estat possible determinar-la), de la seva 

fundació i, si escau, del seu tancament, per bé que s’hagin pogut continuar 

editant al marge de la seva pertinença o no a l’APFM.  

 

Taula 5. Publicacions segons el seu municipi, periodicitat i fundació  
Municipi Publicacions Periodicitat Any de 

Fundació 
Any de 

Tancament 

Alaró  Circulo de Estudios  
Alaró, noves i papers  
Cercle d’Estudis 
Revista del cercle  
Revista del Cercle (II época)  

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

Trimestral 

1970 
1992 
1992 
2000 
2002 

1989 
1993 
1995 
2000 

Alcúdia  Badia d’Alcúdia  
Alcúdia  

Mensual 
Mensual 

1988 
2004 

1998 
2005 

Algaida  Es saig  Mensual 1980  

Andratx  París – Baleares 
N’Alí  

Bimestral 
Mensual 

1958 
1986 

1998 

Ariany  Ariany bimestral 1969 2007 

Artà  Bellpuig 
 
Sa Comare Beneta  
Artà 

Quinzenari/ 
mensual 
Mensual  
Mensual  

1960 
 

1982 
1983 

 
 

1982 
1985 

Banyalbufar  Ma’Jil 
Es correu*  

Trimestral 1995 
2000 

1998 
2009 

Binissalem  Robines 
Binissalem 
Revista è*  
Arròs amb salseta  
Revista è* 

Mensual  
Mensual 
Mensual 
Mensual  
bimestral 

1980 
1981 
1991 
1994 
2008 

1981 
1984 
1993 

 
2012 

Búger  Diari de Buja Trimestral  1978 1984 

Bunyola  Es castellet** 
Es castellet.cat** 
Sa Gubia 

Mensual 
Digital 

1968 
 

1982 

2013 
 

1983 

Calvià  Veïnats del terme de Calvià 
Entre tots 
Maganova-Andratx 
Voramar 

Mensual  
Mensual 
Mensual 
Mensual 

1982 
1988 
1985 
1988 

1990 
1993 

 
1989 
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La Veu  Bimestral 2000 2002 

Campanet  Campanet Mensual  1982  

Campos  Campos, revista 
d’informació general 
Migjorn 
Ressò  
Sa Revista 
Talaia 

 
Mensual 
setmanal 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

 
1981 
1993 
1988 
1989 
2007 

 
1987 
1995 

 
1994 

Capdepera  Cap Vermell 
Capvermell.org 

Mensual  
Digital 

1980 
2010 

2007 

Consell 
 

Na Moreta* 
Consell* 
Consell nova etapa* 

  
Mensual  
Bimestral 

1980 
1983 
1987 

1980 
1985 
1989 

Deià  S’Encruïa Mensual  1979 1986 

Esporles  Es grop d’Esporles Trimestral 2003 2005 

Estellencs  A vistes de poble Trimestral 1996 2002 

Felanitx  El Felanitxer  
Felanitx 

Setmanal 
Setmanal  

2006 
1935 

2014 

Fornalutx  Furn-Al.Lugg Trimestral  2003 2007 

Inca  
 
 
 

Dijous 
Raiguer  
Inca Revista 
Inca Comarcal 

Setmanal  
Mensual 

Trimestral 
Mensual 

1974 
1983 
1986 
1994 

 
1984 
2000 
1996 

Lloret de Vistalegre  Es Pi gros Mensual 1978 1992 

Lloseta  Lloseta Mensual 1983  

Llubí  Puput 
Castell Llubí  
Udol 

Mensual  
Trimestral 
Mensual 

1979 
1986 
1993 

1982 
1989 
2005 

Llucmajor  L’Estel de Mallorca (abans 
S’Arenal de Mallorca)   
Llucmajor de pinte en ample 
Sa Veu de Llucmajor 
S’unió de s’Arenal 

 
Quinzenal 
Mensual 
Mensual 
Mensual 

 
1981 
1981 
1981 
1988 

 
 
 

1986 
2011 

Manacor  Perlas y Cuevas 
Manacor  
Manacor Comarcal 
Porto Cristo 
A tota plana 
7Setmanari de Llevant 
Faro Balear 
Esportiu Comarcal 
Cent per cent 
De Franc* 

Mensual 
Quincenal 
quinzenal 
Mensual  
Mensual 
Setmanal 
setmanal 
setmanal 
setmanal 
setmanal 

1960 
1972 
1980 
1983 
1984 
1986 
1986 
1980 
2002 
2002 

 
1980 

 
 

1986 
 

1986 
1987 

 
2011 

Mancor de la Vall  Montaura trimestral 1987  

Maria de la Salut  Fent Carrerany mensual 1986  

Marratxí  Pòrtula Trimestral  1981 2006 

Montuïri  Bona Pau Mensual 1952  

Muro  Algebelí (I época) 
Algebelí (II época) 
Muro 85* 
Sa Riba 

Mensual 
Mensual 
Mensual 
Bimestral  

1962 
1971 
1985 
2005 

1970 
1995 
1987 
2014 

Petra  Apostol y Civilizador 
Una olla d’aram 

Mensual 
Trimestral 

1974 
1987 

2014 
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Pollença  El Gall 
Nord 
Punt Informatiu de Pollença 

Mensual  
Setmanal 
Quinzenal 

1979 
1989 
1995 

1981 
1991 

Porreres  Envant i enrera*  
Foganya 
Llum d’Oli (I época)  
Llum d’Oli (II época) 
Llum d’Oli (III época)  
Llum d’Oli (IV época)  
Llum d’Oli (V época)  
Llum d’Oli (VI época)  

 
Bimestral 
bimestral 

quadrimestral 
Trimestral 
Trimestral 
Trimestral 
trimestral  

1971 
1990 
1978 
1981 
1987 
1993 
1999 
2004 

1971 
1993 
1981 
1986 
1989 
1999 
2004 

 

Puigpunyent  Galatzó  Mensual 1986 2002 

Sa Pobla  Sa Pobla  
Sa Plaça 

Quinzenal 
Mensual 

Quinzenal  

1980 
1992 
2001 

1988 

Sant Joan  
Sant Joan  

Sant Joan 
Damunt, Damunt 
Mel i sucre 

Mensual 
Mensual 
Mensual 

1970 
1991 
1980 

1991 
2014 

Sant Llorenç des 
Cardassar  

Flor de Card 
Card.cat 

Mensual 
Digital 

1972 
2010 

2013 

Santa Eugènia  Santa Eugènia Mensual 1983 1989 

Santa Margalida  Can Picafort 
Revista de Santa Margalida 
Santa Margalida 

Mensual 
Mensual 
Mensual 

1980 
1981 
1989 

 
2002 
1998 

Santa Maria del Camí  Coanegra 
Quart Creixent  

Mensual 
Mensual  

1981 
2007 

 
2011 

Santanyí  Jovent* 
Dies i Coses 
Sal i Xeixa 

Mensual 
Bimestral 
Mensual 

1970 
1987 
1984 

1970 
 

1987 

Selva  Sa Comuna mensual 1985 1989 

Sencelles  Sa Sella Trimestral 1983  

Ses Salines Jussana 
S’Espira 

Bimestral 
Mensual 

1981 
1997 

1983 
1999 

Sineu  Teleclub* 
Revista de Sineu 
Baula 
Díngola 

Bimestral  
Mensual 

Trimestral 
Trimestral 

1974 
1982 
1995 
2010 

1977 
1986 
1998 

Sóller  Sóller 
Sa Veu de Sóller 

Setmanal 
Setmanal 

1885 
1989 

 

Son Servera Sa Font  
Recull Informatiu Son 
Servera 
Calamillor 7 

Mensual 
 

Mensual 
Mensual 

1985 
 

1987 
1989 

2014 
 

1990 

Valldemossa Miramar Trimestral 1989  

Vilafranca de Bonany Es Molí nou  
Santa Bàrbara 
Pou viguet  

Mensual 
Mensual 
Mensual  

1986 
1980 
2000 

1999 
1991 
2002 

* Publicacions que mai no han format part de l’Associació de la Premsa Forana 
** Publicacions que han deixat de formar part de l’Associació de Premsa Forana i s’han continuat editant 
Font: Elaboració pròpia a partir de diferents fonts. 
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9. ANÀLISI DELS TEMES TRACTATS PER LES PUBLICACIONS 
FORANES.  

 

9.1 Introducció teòrica al paper dels mitjans de comunicació 

local.  

 

La recerca en història de la premsa i de la comunicació en general ha tingut 

des de sempre un objectiu prioritari: concretar les influències dels mitjans de 

comunicació socials sobre la societat i els ciutadans en particular401. 

 

No podem analitzar els continguts de les publicacions, i per tant les seves 

funcions socials, si no prenem com a referència les principals teories de la 

Comunicació que, des de la recerca universitària s’han fet sobre aquestes 

qüestions.  

 

En aquest sentit cal considerar les recerques fetes el 1956 pels nord-americans 

Fred S. Siebert, Theodor Peterson i Wilbur Schramm (1956) en la seva obra 

Four theories of the press, explicaren l’existència de diferents teories sobre la 

funció de la premsa que va ser una referència central a moltes de les escoles i 

facultats de comunicació i periodisme.  

 

En aquest sentit, de les quatre teories cal considerar la teoria llibertària 

anglosaxona, el supòsit bàsic és que la premsa no és un instrument del Govern 

sinó el mecanisme pel qual els ciutadans poden disposar d’arguments i 

d’informació que els permet fer-se una opinió sobre les polítiques públiques i la 

seva realitat més propera i adoptar posicions contràries al poder. 

                                                 
401 No cal dir que dins el context de la recerca en comunicació de masses, molt important als 

Estats Units, ha viscut diferents etapes en la recerca i per diferents escoles sobre la 
comunicació de masses: el paradigme Lasswell, l'etapa de l'agulla hipodèrmica, l'etapa dels 
efectes limitats, la teoria de doble flux de Lazarfeld (dècada dels cinquanta), l’agenda-setting de 
Maxwell McCombs i Donald L. Shaw (1972), l'espiral del silenci, de Noelle-Neumann (1984), la 
fabricació del consentiment, de Noam Chomsky, o la teoria del camp periodístic, de Pierre 
Bourdieu (1996). Teories que s’han considerar a l’hora d’analitzar les funcions i els efectes dels 
mitjans de comunicació sobre la societat i els individus.  
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No obstant això, també hem de considerar la teoria de la responsabilitat social 

de la qual parteix la idea que la protecció contra el poder del Govern no és 

garantia suficient per assegurar la llibertat de premsa i d’opinió. I de la 

constatació que els propietaris i gestors de la premsa són, a l’hora de la veritat, 

els que decideixen quines persones, quins fets i quines opinions arriben a 

l’opinió pública, és a dir, allò que és notícia i el que no ho és. En conseqüència, 

aquesta teoria proposa que els mitjans siguin socialment responsables, i a la 

vegada admet que els periodistes no totalment neutres, desposseïts de tot 

posicionament polític, sinó al contrari presenten un posicionament ideològic, a 

vegades evident i a vegades no.  

I encara caldria afegir la tercera teoria, la teoria autoritària, qui segons els 

autors és pròpia de dictadures però que encara es fan paleses algunes 

reminiscències de derives autoritàries de control dels mitjans (o si més d’un 

intent de control directe o indirecte)  que es registren en alguns règims polítics, 

que s’autodenominen com a democràtics402. 

Aquestes tres teories exposades403 per Sierbert, Peterson i Schramm i que el 

1994 Dennis McQuail denominava Teories normatives de l’actuació dels 

mitjans,  encara caldria afegir-me dues més:   

La teoria desenvolupista pretenia reconèixer el fet que les societats en procés 

de transició sovint no tenen la infraestructura, els diners, la tradició, les 

capacitats professionals i fins i tot les audiències necessàries per sostenir 

institucions mediàtiques comparables a les del primer o del segon món, en què 

podrien arrelar les anteriors teories en vies de desenvolupament estan 

someses a la dependència econòmica, a la dominació estrangera i a 

l'autoritarisme. Segons McQuail, sempre que es pugui formular, una teoria 

mediàtica per als països en vies de desenvolupament s’hauria de recalcar en la 

primacia de les tasques de desenvolupament (econòmic, social, cultural i 

                                                 
402 Vegeu:  

- SRIRAMESH, Krishnamurthy, VERCIC, Dejan (2012): Relaciones públicas globales. 
Teoría, investigación y pràctica. Barcelona, Editorial UOC Press, p. 125-128 

- CARBONELL, Josep Maria (2012): El futuro de la comunicación: redes, medios y 
poder. Barcelona: editorial UOC, p.61-73.  

403 No introduirem la teoría comunista per no donar-se els supòsits dels autors a la nostra 

societat.  
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polític), el suport a la democràcia i la solidaritat amb altres països en vies de 

desenvolupament. En virtut de la prioritat donada a aquests objectius, els 

governs poden assignar legítimament als mitjans una part dels limitats recursos 

disponibles, encara que també poden limitar la llibertat dels periodistes.  

L’altra teoria és l’anomenada teoria democràtico-participativa dels mitjans de 

comunicació que contempla el desenvolupament dels nous mitjans de 

comunicació i les crítiques cada vegada més nombroses a la dominació dels 

principals mitjans per monopolis públics o privats. A partir dels anys seixanta es 

varen començar a sentir les primeres demandes de mitjans alternatius, més 

propers als individus, que expressessin les necessitats dels ciutadans. La teoria 

advoca pels drets a una informació local pertinent, com a resposta i per utilitzar 

els nous mitjans per a la interacció i les relacions socials en comunitats petites 

com grups d'interès o subcultures. Aquesta teoria defensa la necessitat de 

fomentar mitjans de comunicació diversificats, no institucionals, a petita escala, 

locals i compromesos, que s'unissin a emissors i receptors més de facilitar la 

interacció horitzontal. La teoria rebutja el mercat com a forma institucional 

adequada, així com la provisió i el control professional «des de dalt». La 

participació i la interacció són conceptes clau. El terme democràtic-participatiu 

expressa una mena de desencant amb els partits polítics establerts i amb els 

sistemes mediàtics, que sembla que han perdut la confiança de la gent. També 

sorgeixen segons la teoria com un element de reacció contra la «societat de 

masses», excessivament organitzada i alienant. Es considera que la teoria de 

la premsa lliure ha fracassat a causa que s'ha vist subvertida per les forces del 

capitalisme, i que la de «responsabilitat social» ha quedat reduïda a una forma 

més de complicitat amb l'estat burocràtic404.  

Considerant les diferents teories de la premsa aquí exposades i aplicant-les a 

les publicacions de la part forana de Mallorca, la premsa forana, han 

desenvolupat en els darrers quaranta d’anys d’un exercici de periodisme 

compromès i majoritàriament de caire no professional. Des de la iniciativa de 

joves compromesos amb la llengua, la cultura i la identitat pròpia, han construït 

                                                 
404 McQUAIL D. (1994). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós 
Comunicación, Barcelona, p. 210-211.  
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una sèrie de publicacions que han informat de manera més o menys honesta i 

rigorosa, de les realitats locals en un moment, en plena transició democràtica i 

construcció de l’Estat autonòmic, en què la necessitat d’informació era més que 

evident.  

La majora dels mitjans de comunicació en general, també la premsa forana, no 

tenien els recursos econòmics necessaris, una situació que afavoria l’avantatge 

de la confrontació sobre la informació i de resistència política. Hi havia una 

preocupació per la informació però, sobretot, per la informació crítica, per la 

informació sobretot d’allò que havia estat prohibit.  

 

La reordenació del mapa polític amb una tendència a la consolidació de 

posicions de cada vegada més centristes i els canvis tecnològics varen fer que 

el periodisme reivindicatiu va anar fent més fallida, a la qual cosa també hi ha 

contribuït les diferents crisis econòmiques viscudes els anys noranta i finals de 

la dècada del 2000. No podem obviar que, no  només en els grans mitjans sinó 

ambé en els de premsa local, s’ha acabat considerant normal, sense cap 

resistència per part dels mitjans ni dels professionals, de les pràctiques de 

control del poder polític per la via del pagament dels desplaçaments dels 

periodistes, de les invitacions a presentacions, de pagaments de 

publireportatges per part de les administracions en forma de publicitat 

institucional i entrevistes preparades, o la consolidació, en el cas de les Illes 

Balears depenent de la institució i dels governs durant les diferents legislatures, 

d’una política activa de subvencions directes a mitjans.  

 

Entrat el segle XX, aquest periodisme compromès ha tengut el seu relleu en el 

que alguns anomenen periodisme ciutadà, present sobretot en els mitjans 

digitals dels quals la premsa forana no n’ha quedat fora. En realitat el que s’han 

donat són un noves formes de participació ciutadana i diverses modalitats 

d’implicació del ciutadà en els projectes periodístics, que ara es poden posar a 

l’abast de manera més barata, però que així i tot, requereixen d’un periodisme 

professional i amb criteri periodístic que pugui donar coherència a aquesta 

realitat periodística nova.  
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Malgrat que a l’hora d’analitzar els tractaments periodístics de les publicacions 

de la premsa forana, els haguem desglossat per diferents temàtiques, no cal dir 

que alguns d’aquests estan entremesclats entre sí i que la categortització 

individual es molt difícil. En aquest sentit, els posicionaments en favor de la 

llengua  cultura pròpia, tot i que analitzats per separat sovint solen ser comuns, 

car la llengua i la cultura sol anar associada temàticament parlant. De la 

mateixa manera que els temes patrimonials o mediambientals sovint solen anar 

lligats a projectes econòmics (industrials, comercials o turístics) que 

requereixen d’una gran quantitat de territori i/o la pèrdua del patrimoni natural i 

cultural dels municipis i de Mallorca. En l’anàlisi dels tractaments periodístics, 

hem optat per analitzar elements que, en la majoria dels casos, traspassaren 

l’àmbit local.  

 

9.2 La difusió de la llengua i la seva contribució a la 

normalització lingüística 

 

L’accés d’una comunitat lingüística405 com la nostra a la plena normalització 

lingüística requeria de disposar d’un espai de comunicació en llengua pròpia, 

políticament reconegut, socialment institucionalitzat i funcionalment apte per a 

tothom. A partir de finals del franquisme i de la transició democràtica a 

Espanya, el concepte de normalització lingüística basat en el conflicte 

lingüístic406 va triomfar en els estudiosos i la classe política i va donar com a 

resultat l’aprovació de les primeres lleis de normalització lingüística com foren 

la de Catalunya el 1983 i la de les Illes Balears el 1986.  

 

No obstant això no tots els estudiosos estan d’acord amb la teoria del conflicte 

lingüístic en general i optaren per a explicar la dinàmica del català a cada 

territori407. Així Mike Cormarck afirma que no podem caure en l’excessiva 

                                                 
405 Comunitat de membres de la qual participen almenys d’una varietat lingüística i de les 
normes del seu ús adequat i que mantenen una certa consciencia d’integració simbólica entre 
ells. Segons la tesi de Joshua Fischman recollida per GIFREU, Josep (2014): El català a l’espai 
de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013), Barcelona. 
UAB – Universitat Jaume I. UPF i UV. Col·lecció Aldea Global.  p. 48-49. 
406 Introduït per Lluís-Vicent Aracil i àmpliament argument pels pioners de la sociolingüística 
Antoni Badia i Margarit, i Rafael-Lluís Ninyoles, Vicent Pitarch i Francesc Vallverdú,  
407 GIFREU, Josep (2014): Op. Cit, p. 49. 
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simplificació en el paper dels mitjans de comunicació en relació a la 

salvaguarda de les llengües minoritàries com el català, ja que segons l’autor, 

els mitjans no estan fets ni orientats a la conservació de la llengua, no és fàcil 

tenir proves de l’èxit dels mèdia en relació al comportament lingüístic. Afegia 

Cormack que els públics dels activistes d’una llengua solen ser més reduïts que 

les audiències dels mitjans i finalment que els usos dels mitjans depenen de 

molts factors de la vida social i no només de criteris lingüístics408 

 

A grans trets podem dir que la majoria de les publicacions que s’emmarquen 

dins l’etiqueta de la Premsa Forana empren la llengua catalana (pròpia de 

Mallorca) en les seves publicacions. De fet en les seves pàgines hi trobam 

nombrosíssimes mostres d’articles i continguts en defensa del català i criticant 

l’ús per part de les administracions públiques de la llengua castellana.  

 

Efectivament, coincidim amb les tesis de Cormack en què les audiències dels 

mitjans, en el nostre cas de les publicacions de la part forana de Mallorca, són 

més àmplies que el que ell anomena activistes lingüístics i que en el seu ús hi 

intervenen altres factors. El professor suec Francis M. Hult resumia el poder 

dels mitjans en relació a l’elevat estatus dels mitjans, el seu discurs i prestigi 

convergeixen en els mitjans i que les formes en què s’utilitzen les llengües 

transmeten una visió de la seva importància comparativa i rellevant per a la 

societat409. 

 

En aquest sentit, no és el mateix publicacions de zones turístiques on és més 

freqüent trobar publicacions bilingües (Calamillor7,  Can Picafort, Perlas y 

Cuevas etc.) que publicacions de pobles d’interior on s’utilitza majoritàriament 

la llengua catalana (Bona Pau, Montaura, Sa Sella, etc) si bé, també trobam 

alguna excepció com Apóstol y civilitzador.  No obstant això, no hi ha cap 

                                                 
408 Segons els plantejaments de l’investigador Mike Cormarck a la seva obra The Media and 
Language Maintenance recollit al Capítol 1. Llengua i espai de comunicació de GIFREU,  Josep 
(2014) Op. Cit. p 50.  
409 «Status, discourse, and prestige converge in the media. The media represent a high status 
domain; the ways in which languages are used here convey a view of their comparative 
importance and relevance for a society (Hult, 2010,161) recollit per GIFREU,  Josep (2014) Op. 
Cit. p 50.  
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publicació de premsa forana que sigui íntegrament en castellà. Les que ho són 

no pertanyien a l’Associació.  

 

I és que la defensa de la llengua pròpia ha estat una de les màximes tant de 

l’Associació com de les publicacions associades. La decisió presa per la 

majoria de revistes d’incorporar parcial o totalment la llengua catalana pròpia a 

les seves publicacions, ens ha de dur a la voluntat expressa de la seva voluntat 

d’influir i convergir dins la realitat més propera. Podem doncs, pensar que 

deliberadament la premsa forana a través de les seves pàgines ha contribuït a 

la defensa de la llengua pròpia i al procés de normalització lingüística de 

Mallorca, si bé amb resultats dispars i difícils de quantificar.  

 

A diferència de la nul·la presència de la llengua catalana a la premsa diària410, 

serien les publicacions no diàries, inclosa també la premsa forana, les que 

havien incorporat de manera ben viva la llengua catalana a les seves 

pàgines.411 

 

Així doncs, la primera acció en defensa de la llengua es va fer quan encara no 

havia estat constituïda l’Associació de manera legal sinó que en una reunió de 

treball a Sóller celebrada el setembre de 1978 que va concloure amb un 

editorial conjunt en defensa de la llengua catalana a les escoles, aprofitant que 

s’havia recuperat el català a les escoles de Catalunya. Del text se n’extreia que 

la recuperació del català passava per les escoles i per això també reclamaven 

l’aplicació del català a les escoles de Balears com ja havia passat a les de 

Catalunya, i donaven suport a la petició que el Consell general Interinsular412  

havia fet a les administracions de l’Estat en aquest mateix sentit. En aquest 

editorial es podia llegir:  

«Després de més de dues centúries d'una sistemàtica persecució contra la 

nostra llengua pairal, intensificada aquests quaranta anys darrers, per tal 

                                                 
410 No seria fins al 1996 en què es publicaría el Diari de Balears en llengua catalana, avui reduït 
a una versió en internet i des de 2013 amb el relleu que va agafar l’edició balear del diari Ara, 
l’Ara Balears.  
411 DELGADO, Matilde (2002): «El cas de les Illes Balears» a DDAA: El català en el mitjans de 
comunicació. Barcelona: IEC – Societat Catalana de Comunicació), p. 175-188.  
412 Institució que exercia com a òrgan de govern durant l’etapa preautonòmica i que era la 
precursora del Govern Balear sorgit després de les primeres eleccions al parlament Balear 
celebrades el 1983, una vegada aprovat l’Estatut de les Illes Balears.  
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de destruir intencionadament el signe més viu de la nostra personalitat 

nacional, ara assistim joiosament al seu reconeixement oficial, al ser 

incorporada solemnement a l'ensenyament a Catalunya pel decret del 23 

de Juny publicat al Bolleti Oficial de l'Estat. 

Es arribada l'hora, doncs, de que les autoritats i els organismes 

representatius de les nostres illes, i darrera ells tota la part sana de l'opinió 

balear, reclamin al poder públic l'extensió a la nostra àrea lingüística de la 

concessió que conté aquell decret, que véngui a incloure a les illes, com ho 

ha fet a Catalunya, l'execrable període que inicià el decret de Nova Planta i 

que anul.li aquella malaurada deliberació del Consell de Castella que volia 

que el rei manàs "que en las escuelas de primeras letras y de Gramática 

no se permitan libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro 

de las escuelas...", ordre que tan submisament han anat complint, per 

desgràcia, tants de vassalls venals i tantes institucions docents de llavors 

ençà i fins als nostres dies(...) 

Per això cal anar recobrant la influència que l'escola pot exercir sobre les 

novelles generacions, fent que aquesta més aviat ajudi a formar ciutadans 

conscients i decidits. I des del moment que l'ensenyament de la nostra 

parla ha estat reconegut a les escoles catalanes, no hi ha cap raó perquè 

aquest reconeixement no pugui esser també aplicat a les nostres illes, on 

aquella hi és tan viva i actual... 413» 

 

En el mateix editorial proposat en aquella reunió de 1978 s’acordà també el 

paper que havien de jugar les revistes en aquesta tasca:  

«(...) pertoca a la premsa illenca, a la diària i a la forana, una missió 

prou important: la de fer ambient i formar opinió a l'entorn de totes 

aquelles qüestions relacionades amb la propera autonomia i amb els 

consegüents traspassos de serveis que aquella comporti. Començant 

per fer que la nostra llengua recobri a les escoles públiques i privades 

dels territoris balears i pitiusos el lloc que li correspon; denunciant i 

oposant-nos a la burda maniobra de darrera hora de traslladar a escoles 

peninsulars els mestres insulars ja preparats per ensenyar-la. I 

combatent amb criteri serè i equànime la campanya insidiosa que uns 

falsos mallorquinistes, emparant-se en una escafida (sic) política de 

campanar, intenta boicotejar les legítimes aspiracions dels pobles de 

                                                 
413 “La nostra llengua a les escoles”. Vora mar, núm. 60 (octubre de 1978), p. 2 
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l'arxipèlag, entossudint-se en rebutjar la catalanitat del nostre origen 

ètnic i del nostre parlar a l'atribuir gratuïtament a Catalunya unes 

imaginàries ambicions imperialistes. Tasca honrosa però ingrata a la 

que, no obstant ens hem de lliurar amb il·lusió, conscients de que amb 

ella contribuirem a despertar en moltes consciències adormides la noció 

de la nostra personalitat nacional414». 

 

Una vegada iniciada l’autonomia de ple dret a partir de 1983, les competències 

en matèria lingüística passaren al nou govern autonòmic presidit per Gabriel 

Cañellas el qual estaria en el poder durant 12 anys. Cañellas i els seus 

diferents governs no feren una política en favor de la normalització del català, 

però tampoc una política manifestament en contra.   

 

Des de l’Associació es varen dur a terme una sèrie d’editorials conjunts en 

defensa de la llengua catalana, durant els anys vuitanta i val a dir que han 

hagut de continuar amb aquesta tasca fins als nostres dies.  

 

Més endavant en el sí del Primer Congrés de la Premsa Forana celebrat al 

Santuari de Cura el 1985415, 26 publicacions signaren una manifest, les 

conclusions de les quals reproduïm a continuació:  

«1. Reconèixer i assumir el fet que el parlar propi de Mallorca 

constitueix juntament amb el del Principat de Catalunya i el del País 

Valencià una sola llengua, com ensenya la ciència lingüística actual i ha 

proclamat l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears; i en conseqüència, 

que la denominació de catalana li és aplicable i adequada, com ho 

justifiquen el seu origen històric i configuració actual, sense que això 

suposi ignorar les peculiaritats pròpies de tota illa i les de cada poble en 

particular, característiques que en la mesura que responen a una bona 

tradició idiomàtica mereixen ésser cultivades i tengudes en compte en 

l'ús de la llengua culta o literària. 

                                                 
414 Idem  
415 El II Congrés Internacional de la Llengua catalana se celebrà a Palma el mes d’abril de 

1986. II Congrés tenia per objecte centrar-se en l'estudi sociolingüístic del català. Un total de 
set àrees científiques centraran el debat al llarg de tots els territoris de parla catalana. Al costat 
d'aquestes sessions de convocatòria especialitzada i restringida, una munió d'actes de caire 
més popular i divulgatiu es varen celebrar per totes les terres de parla catalana. 
 



172 
 

2. Dur a terme un programa conseqüent de recuperació lingüística, 

adequat a les possibilitats de cadascuna, encaminat a aconseguir, en un 

futur com més pròxim millors, l'ús de la llengua catalana com a vehicle 

normal i habitual d'expressió, entenent que la llengua és un element 

clau de la nostra cultura i, per tant, essencial per a la nostra plena 

realització com a poble»416. 

 

El II Congrés Internacional de la Llengua catalana se celebrà a Palma el mes 

d’abril de 1986 . Algunes revistes es feren ressò d’aquest Congrés i publicaren 

fragments d’alguns discursos dels autors que intervingueren. Destaquen les de 

l’escriptor Josep Maria Llompart, expresident de l’Obra Cultural Balear, i que 

afirmaren:  

«Una persona pot deseixir-se del seu país, desentendre's de la cultura 

que li és pròpia; però mentres (sic) conservi la llengua originària com a 

part de si mateixa i del seu viure quotidià, conservarà la seva identitat... 

I si això és així en l'individu, igual podem dir de les col•lectivitats 

humanes, dels pobles i de les nacions. La cultura peculiar d'un país pot 

ésser atacada i erosionada fins a convertir-se en una ruina; però 

mentres romangui en el seu lloc aqueixa clau de volta que és l'idioma, 

tota reconstrucció, tota recuperació és possible... 

...¿A Mallorca, a les darreries del segle XX, vivim en la nostra llengua? 

Hauríem de tenir prou coratge per contestar que cada dia menys, que 

ens trobam en la fase aguda d'un procés accelerat de substitució 

lingüística i que, si no hi posam tots plegats un remei urgent 

i eficaç, aquest procés pot esdevenir un fet consumat dins el segle XXI... 

...¿Com podrem deturar i invertir el procés de substitució lingüística?... 

Per tal d'aconseguir aquest estadi absolut de normalització és 

imprescindible: 

- Una presència constant i integral en els centres d'ensenyament... 

- Una presència constant i creixent del català en els mitjans de 

comunicació; premsa, ràdio, televisió, cinema, espectacles. .. 

- Una presència constant i exemplar del català en els actes de l 

'administració pública... 

- Una presència constant i absoluta del català en el carrer, en els rètols 

oficials i particulars, en els anuncis, en els cartells, en les indicacions i 

                                                 
416 «Premsa Forana» a Es saig, núm. 61, gener de 1986, p. 10  
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avisos. No hem de tenir por de ser radicals en aquest aspecte ni de 

cometre cap descortesia envers els qui no pertanyen a la nostra 

comunitat lingüística. Ben al contrari, és una greu ofensa als 

castellanoparlants suposar-los incapaços d'entendre que "port" vol dir 

"puerto"... i que "centre ciutat" vol dir "centro ciudad". Desenganyem-

nos, de beneits no en tenen cap pèl. 

 - I finalment i òbviament, una presència constant i exclusiva del català 

en les relacions familiars i humanes en general, erradicant d'una vegada 

i per sempre aquell complex d'inferioritat lingüística que ha empès molts 

de mallorquins a abandonar en aquesta casta de relacions el seu idioma 

propi, convertint-se així en una pàl•lida, penosa i a vegades grotesca 

imitació d'ells mateixos...417»  

 

L’Associació de Premsa Forana va distribuir entre els seus associats un 

editorial en el qual s’adheria en aquest Congrés amb “la voluntat de treballar, 

enmig d'un panorama profundament castellanitzador de molts de mitjans de 

comunicació illencs, per un ús normal i correcte del català a Mallorca per tal de 

reivindicar -com resumia el lema del Congrés- el dret de "viure en català, oberts 

al món" . Amb aquest editorial, la Premsa Forana:  

«1. assumeix la funció que li correspon en l'empresa de normalització 

lingüística del nostre poble. Les publicacions que la integren 

s'esforçaran en aconseguir un millor l'ús de la llengua catalana, com a 

vehicle normal i habitual d'expressió, i al mateix temps mantindran una 

línia de contingut encaminada a orientar la consciència dels lectors cap 

a un més gran respecte envers de la llengua pròpia”  

2. Pren consciència del “paper que pot representar en l'establiment 

d'una tradició de bon llenguatge periodístic (...) i procurarà usar un 

llenguatge correcte, senzill i natural que tengui un màxim de possibilitats 

d'anar imposant-se com a model a seguir. 

3. Adopta el criteri d’afavorir la normalització lingüística i que les ajudes 

de caràcter econòmic destinades a aquest fi i rebudes a través de 

l'Associació serien “repartides de manera proporcionada a la presència 

                                                 
417 «II Congrés Internacional de Llengua Catalana» a (1986) Es saig. Núm. 83 p. 15 
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efectiva del català a les pàgines d'aquelles, d'acord amb uns criteris de 

computació que s'establiren a tal fi418» 

 

Per ajudar en aquesta tasca de normalització lingüística l’Associació de Premsa 

Forana va dur a terme des de bon principi un tasca en la recerca de convenis 

amb diferents institucions com el Consell Insular de Mallorca i la Conselleria de 

Cultura del Govern Balear per la normalització lingüística de les publicacions, 

mitjançant les campanyes de correcció de barbarismes dedicats a diferents 

temàtiques: esports, motor, el carrer, aliments, els estudis, cos i salut, ....  

 

D’altres revistes optaren per introduir dins les seves pàgines seccions 

lingüístiques com les seccions dedicades a la divulgació i el comentari 

lingüístic, Lliçons de llenguatge o La llengua mossegada publicades a la revista 

Campanet.  

 

Com hem dit amb anterioritat, el govern autonòmic presidit per Gabriel Cañellas 

no va dur a terme una política en favor del català. No obstant això, va concedir 

als sectors més actius en la defensa de la llengua l’atorgament d’una legislació 

lingüística, la Llei de normalització lingüística que fou publicada íntegrament per 

diferents publicacions419, en aquell moment beneficiosa per a la causa del 

català. 

 

Les revistes i els autors que hi publicaven articles s’han fet ressò de les 

activitats desenvolupades per l’Obra Cultural Balear (de gran actualitat sobretot 

en els anys vuitanta) i d’altres temàtiques relacionades amb la llengua. 

Diverses revistes es feren ressò de la campanya «Volem mitjans de 

comunicació en català» si bé en el sí de l’APFM feren arribar una carta de 

puntualització al president de l’Obra Cultural Balear, ja que consideraven que hi 

havia bastantes publicacions de la part forana que eren íntegrament en 

                                                 
418 L’Associació de Premsa Forana va distribuir entre els seus associats un editorial en el que 
s’adheria en aquest Congrés, editorial el qual es publica el març de 1986. 
419 El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 3/1986, de 29 d’abril de normalització 
lingüística. Aquesta llei fou recorreguda per qüestió d’inconstitucionalitat per part del Govern 
central davant el Tribunal Constitucional, recurs que va perdre el Govern Balear.  
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català420; de la campanya de normalització dels noms i llinatges421; i ja en els 

anys noranta de la campanya per la no desaparició de Ràdio 4 de Ràdio 

Nacional d’Espanya422.   

 

A finals de l’any 1995, i si bé sortí publicat ja entrat el 1996, la premsa forana 

aprovà un comunicat de suport al president del PP Cristòfol Soler davant les 

pressions que des d’alguns sectors del seu partit feien en contra seva per la 

seva postura a favor de la llengua catalana:  

«L'Associació de Premsa Forana de Mallorca en assemblea general 

celebrada el passat dia 18 de desembre, per unanimitat manifesta el seu 

ferm suport a Ia política lingüística en favor de Ia unitat de Ia llengua 

catalana a Mallorca i l'actitud que mantén en aquest tema l'actual president 

de les Illes balears, Sr. Cristòfol Soler i, al mateix temps, denuncia i rebutja 

els constants atacs que pateix423» 

 

El novembre de 1996 la Junta directiva de l’Associació aprova adherir-se a la 

proposta que La Balanguera424 fos designat himne oficial de Mallorca425.  

 

Entre els anys 1995 i 1998 la premsa forana formà part de l’organització, i en 

aquest sentit se’n feu molta difusió a les seves pàgines, de les Diades de la 

Llengua i l’autogovern, organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua, en la 

qual destacats membres de la junta directiva participaven en les trobades i 

també ubicaven paradetes. Aquest mateix sistema era l’emprat per ser 

presents a les fires locals o també del llibre al passeig del born. Una 

col·laboració que va continuar durant ben entrat el segle XXI.  

 

                                                 
420 Llibre d’actes de l’APFM (1980-1992). Reunió junta directiva 28/06/1986, p. 35 
421 Tot i que l’OCB sempre ha promogut en diferents èpoques ha realitzat campanyes de 
normalització dels noms i llinatges, com la publicada a la revista d’Algaida (1986) Es saig, núm. 
71 p. 26 
422 Ràdio 4 de RNE, fins aleshores l’única emissora que emetia exclusivament en llengua 

catalana fou finalment clausurada el 25 de juliol de 1991. La crítica a la seva desaparició fou 
publicada poc després a (1991) «Editorial. Un altre atemptat a la nostra cultura» REVISTA 
PÒRTULA, núm 107. p. 3. 
423 «Comunicat de la premsa forana» a Pòrtula, núm. 159 Gener de 1996 p. 3 
424 La Balanguera és un poema de Joan Alcover i Maspons (1854-1926), que, musicat el 1923 
del compositor Amadeu Vives (1871-1932), és l'himne oficial de Mallorca. 
425 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Reunió junta directiva 04/11/1996, p. 28R 
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Els canvis en el govern de les Illes Balears i les seves respectives polítiques 

culturals i lingüístiques tingueren el seu reflex a les pàgines de la premsa 

forana. Els manifests són més presents durant els governs autonòmics presidits 

pel Partit Popular.  

 

S’ha de considerar que a les Illes Balears, fins a principis de la dècada del 

2000, no s’adoptaren mesures d’ajut a la premsa i a altres mitjans per al foment 

de la presència de la llengua catalana als mitjans de comunicació. El filòleg i 

professor de la UIB Joan Melià, director general de  Política lingüística durant 

els primer govern de pacte de progrés (1999-2003) afirmava que, davant la 

manca de mitjans institucionals, s’havia d’impulsar la presència del català en 

els mitjans de comunicació ja existents, entre els quals hi havia la premsa 

forana426.  

 

Jaume Matas representa un gir cap a concepcions més espanyolistes, basades 

en el discurs bilingüista, especialment durant el segon mandat com a  president 

de la CAIB (2003-2007). Aquesta acció es desenvolupà especialment en el 

camp de l’ensenyament, que introduí l’ensenyament en anglès en detriment de 

les hores d’ensenyament en català, i l’ordre que facultava els pares a triar la 

llengua del primer ensenyament427. També es va suprimir la Junta Avaluadora 

del Català. Ambdues mesures tingueren un fort seguiment en les pàgines de la 

premsa forana, majoritàriament amb posicionaments en contra de les polítiques 

del Govern428.  

 

Aquestes mesures foren àmpliament contestades pels sectors més dinàmics i 

conscients de la societat de les Illes i derogades pel Govern de progrés de la 

legislatura 2007-2011.  

                                                 
426 MELIÀ GARÍ, Joan (2011): «La política lingüística del Govern de les Illes Balears», Llengua i 
ús, núm. 20, p. 4-11. Disponible a 
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/127851/177215  
427 El decret de trilingüisme, també anomenat Decret Fiol, que instava els centres educatius 
illencs a introduir l'ensenyament en anglès, tot i que entitats cíviques com l'Obra Cultural Balear 
advertien que la mesura s'aplicava amb el pretext d'introduir la llengua castellana en detriment 
de la catalana, i així derogar el Decret de mínims que exigia, almanco, impartir el cinquanta per 
cent de les hores lectives en la llengua pròpia 
428 Secció Ensenyament i Ilengua: els educadors opinen impulsada a Llucmajor de Pinta en 
ample durant els primers mesos de 2014 o la publicació del manifest en favor de la Junta 
avaluadora del català publicat a la revista Es saig el febrer de 2004.  

http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/127851/177215
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Així l’Assemblea general de febrer de 2004, l’Associació de la Premsa Forana 

es va acordar adherir-se al Manifest per la Llengua Catalana. Abans del canvi 

de govern, el desembre de 2006 el Consell de Mallorca va signar un conveni de 

col·laboració per al foment de la llengua catalana, al qual s’hi pogueren acollir 

les revistes amb més del 80 % de la publicació en català.  

 

La darrera defensa destacable de la llengua catalana és l’aportació de 600 

euros que l’Associació de Premsa Forana va fer a la caixa de resistència dels 

docents en vaga amb motiu del Decret de Tractament integrat de Llengües429, 

impulsat pel govern de José Ramon Bauzá i que pretenia implantar el 

trilingüisme a les escoles i que finalment fou declarat il·legal del Tribunal 

Superior de Justícia de les Illes  Balears430. Aquesta acció es va veure reflectida 

en un editorial conjunt431.  

 

L’arribada dels governs d’esquerres a les institucions autonòmiques i insulars 

ha fet que algunes revistes hagin visualitzat el canvi i hagin deixat de reivindicar 

mitjançant els llaços quadribarrats, en alguns casos prohibits en edificis públics 

a causa de la polèmica llei de símbols432 que ja ha estat derogada en defensa 

de la llengua catalana a les portades de les revistes. Aquest és el cas de la 

revista Díngola de Sineu.  

 

Entre les llums i les ombres de l’ús de la llengua pròpia a les publicacions de la 

premsa forana, cal anotar en l’apartat de les llums l’intent cada cop més acurat 

de l’ús correcte i adequat de la llengua pròpia. D’unes primeres pàgines en què 

les faltes d’ortografia i els barbarismes eren propis d’aquestes publicacions, i 

que es fan palesos en els extractes que s’han obtingut de les publicacions i no 

han estat corregits per l’autor, a uns textos correctes, ja que han passat per 

correcció lingüística i amb un registre formal més elevat.  

                                                 
429 Vegeu [http://www.arabalears.cat/balears/Decretada-TIL-Dimiteix-Josep-
Trias_0_1185481552.html] 
430 Vegeu [http://www.arabalears.cat/balears/TSJIB-laplicacio-lordre-desenvolupa-
TIL_0_1217878351.html]  
431 Vegeu [http://dingola.net/2013/09/27/lassociacio-de-la-premsa-forana-amb-els-docents-600-
euros-a-la-caixa/] 
432 Vegeu [http://www.ara.cat/politica/Llei-simbols-polemica-loblit_0_1279072135.html] 

http://www.arabalears.cat/balears/Decretada-TIL-Dimiteix-Josep-Trias_0_1185481552.html
http://www.arabalears.cat/balears/Decretada-TIL-Dimiteix-Josep-Trias_0_1185481552.html
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Per que fa a les ombres, s’hi ha d’anotar la manca d’un llibre d’estil propi que 

permeti estandarditzar la llengua pròpia amb les modalitats de cada zona de 

Mallorca, si bé el Consell de Mallorca ha editat, ja entrada la primera dècada 

del segle XXI, un llibre d’estil que compta amb dues edicions433 que, si bé està 

pensat sobretot pel tractament de la llengua als mitjans de comunicació orals, si 

que poden ser utilitzats per a les diferents publicacions de la premsa forana.  

 

9.3 La defensa de la cultura i el patrimoni 

 

Igualment la premsa forana mostrà interès en la defensa de la cultura. En 

aquest sentit, cal destacar el primer editorial conjunt en la defensa del Museu 

Regional d’Artà, fou fundat en els anys el 1927 per un grup d’erudits interessats 

en estudiar les manifestacions historicoartístiques de la comarca d’Artà, i que 

havia estat pioner en les excavacions arqueològiques, gràcies a també a les 

ajudes l'Ajuntament d'Artà i de la Diputació de Balears. Després de la troballa 

de cinc guerrers, l’administració central va obligar al Museu de guardar-los en 

dipòsit i el 1982 una comunicació del Ministeri de Cultura obligava a traslladar-

los al Museu de Mallorca.  

 

Aquesta comunicació va tenir com a resultat una mobilització important de les 

revistes del municipi Bellpuig i Sa Comare Beneta, les quals ben aviat reberen 

el suport de la resta de publicacions que publicaren el juny de 1982 un editorial 

conjunt on es defensava que «la constància, la dedicació i la forma com els 

artanencs han sabut servar el seu Museu són garantia de la seva 

responsabilitat futura» i que concloïa amb una sèrie de preguntes, carregades 

d’intencionalitat:  

«Quines garanties tenen les persones que depositen els seus objectes 

al Museu, si el mateix Estat és el primer en aixecar els seus? 

No ens diu la més moderna pedagogia que els objectes han d'ésser 

observats 

dins l'ambient on han estat trobats? 

                                                 
433 PICÓ, N i RAMON, MM (2009): Llibre d’estil per als mitjans de comunicació orals i escrits. 
Palma, Consell de Mallorca – Universitat de les Illes Balears. Si bé va tenir una primera edició 
el 2005 
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Com queda premiada la feina dels fundadors? 

Quines raons ocultes pot haver-hi en aquesta comunicació? (del 

Ministeri de Cultura) 

Què passaria si la Diòcesi també aixecava els seus deposits que té al 

Museu de Mallorca?434» 

 

Des de l’Associació de la Premsa Forana es va fer incidència en la importància 

de la cultura i el paper que havien de jugar les institucions, especialment les 

corporacions locals. En un altre editorial conjunt «Els Ajuntaments i la cultura» 

es denunciava que la cultura no era un problema específic o exclusiu dels 

ajuntaments; però si és necessària «una política cultural ben organitzada i 

eficaç, (en que) els ajuntaments hi tenguin assignat un paper preponderant, 

sobretot si volem avançar cap a un model d'estat de línia autonòmica» . Per 

això continua el mateix editorial «la cultura autèntica ha de sorgir del poble i 

s'ha d'ajustar a les seves peculiaritats» Després de denunciar l’esterilitat dels 

que denominen una «cultura oficial, fabricada i manipulada per uns organismes 

que no tenien base popular» afirmen que als ajuntaments no els pertoca fer 

cultura, sinó impulsar-la  amb accions coordinades i coherents, garantint una 

«una bona política cultural aplicada amb fe, entusiasme i, en especial, inspirada 

en la realitat autèntica del nostre país, en consonància amb les nostres arrels 

vertaderes i orientada cap als horitzons que poden constituir el nostre únic 

possible futur».  

 

A través de l’APFM es va fer arribar a les revistes un article de l’Associació per 

a la Defensa dels Itineraris de Mallorca (ADIM) creada feia poc per a promoure 

l’estudi i defensar Ia protecció del patrimoni cultural dels itineraris 

excursionistes de Mallorca, i d'un lliure accés a Ia muntanya435.  

 

A més d’algunes campanyes de difusió i defensa de la cultura i del patrimoni 

històric d’arreu de Mallorca, cal dir que la majoria de publicacions, en el seu 

àmbit de difusió local, han donat seguiment a activitats i iniciatives culturals i en 

                                                 
434 «El Museu Regional d’Artà, preocupació de la Part Forana» a (1982) Sant Joan, núm 115 p. 

3 
435 «Associació per a Ia Defensa dels Itineraris de Mallorca (ADIM)» a Fent Carrerany, núm. 

158. Juliol de 1997, p 22. 
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defensa del patrimoni del seu municipi o de la seva comarca. Així doncs, tant 

de les mateixes revistes com des de l’Associació de Premsa Forana s’han fet 

articles i editorials que han contribuït a normalitzar i promoure la cultura, de tal 

manera que contribuí a la tasca de fer país.  

 

9.4 La difusió dels plantejaments d’autogovern, autonomia i 

valors democràtics 

 

Fent una mica de repàs històric de la premsa forana cal esmentar que després 

del fort tall que suposà l'inici de la Guerra Civil per al seu desenvolupament, 

només sobrevisqueren unes poques publicacions, algunes de les quals 

desaparegueren al cap de poc temps (La Voz de Sóller i Pollensa o més 

endavant Andraitx) i d'altres continuaren i arribaren fins a la transició 

democràtica amb la mateixa capçalera (Sóller i Felanitx) o amb canvis –Voz i 

Voto, de Manacor, l'agost de 1936 canvià la capçalera per Renacer, després 

per Arriba (1938-68) i finalment per Manacor (1968-80). Al llarg del franquisme, 

les publicacions locals, igual que tota la premsa mallorquina, va perdre la 

pluralitat informativa i ideològica, només recuperada parcialment a les 

acaballes del règim. 

 

És en aquest context de finals dels franquisme, quan es tornaren a recuperar 

els inicis d'aquella tradició periodística de la Part Forana. El 1975, la situació de 

les publicacions foranes era la següent: Es mantingueren un conjunt de 

publicacions històriques com la centenària Sóller (des de 1885) i Felanitx (des 

de 1935), Bona Pau (des del gener de 1952) i París-Baleares (des del 

setembre de 1953).  

 

Això no obstant, es poden trobar a les seves pàgines qualque petit tast 

d’obertura comunicativa. És el cas de la revista Felanitx que durant vuit anys 

(entre 1967 i 1975) va anar publicant una secció setmanal, que els 

responsables de la revista qualifiquen com la primera passa per la incorporació 

de la llengua catalana a la publicació. Es tractava de la secció “Al vent”, que 

aglutinava una sèrie d’articles de temàtica molt variada, que intentaven 
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demostrar que la nostra llengua de cada dia, a part de la poesia i la creació 

literària en general, és apta també per qualsevol tema. Estan escrits en un estil 

molt periodístic i, sovint no exempts d’una certa ironia. Car la llei de Fraga 

encara era vigent, i tot un cert relaxament per part del règim, aquest no 

permetia analitzar críticament les institucions436.  

 

En els primers anys de la dècada dels setanta aparegueren al Felanitx nous 

espais que evidenciaven un nou moviment en aquest setmanari. Es tractava 

d’un conjunt de textos d’estudiants (i estudiosos), qui amb una posició 

inconformista criticaven alguns dels seus col·laboradors i incorporaren nous 

temes a la revista com la població, l’economia l’educació a Felanitx. Un altre 

element a destacar fou l’augment considerable de les cartes al director, 

mitjançant les quals els lectors tenir i expressar un esperit crític sobre una gran 

varietat de temes amb un estil directe437.  

 

A aquestes, s'hi afegiren un conjunt de publicacions sorgides al llarg de la 

dècada dels seixanta en què s'havia començat a eixamplar el panorama 

comunicatiu amb l'aparició de noves revistes, com l'artanenca Bellpuig (des de 

gener de 1960), la manacorina Perlas y Cuevas (des de desembre de 1960), la 

murera Algebelí (entre 1962 i 1970),  Ariany (des de gener de 1969) i Ciudad 

de Alcudia (1968-70). Una vegada entrats dins la dècada dels setanta es produí 

un nou sorgiment de capçaleres, com Jovent (1970-71), Círculo de Estudios 

(des de 1973), Sant Joan (des de 1970), Envant o Enrera (1971-72) Flor de 

Card (des de 1972), Voramar (des de 1973), Apostol y Civilizador (des de 

1974) i Dijous d’Inca (des de 1974). 

 

Per fer-nos una idea del tarannà d’aquestes publicacions i del seu 

funcionament serveixi l’exemple de Círculo de Estudios d’Alaró. La revista sorgí 

en un marc legal un tant confós va rebre l’ajuda de la parròquia i el rector 

Sebastià Jaume Adrover va reconèixer en una entrevista publicada a la revista 

en commemoració del desè aniversari que l’objectiu de la revista era molt clar: 

«Informació objectiva, sense cap pressions de cap casta, sobre tot allò que és 

                                                 
436 COLL MESQUIDA, Germà (2009): Op cit. 110 
437 Idem pp. 111-115 
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la vida del poble, baix el patrocini de la parròquia. Començàrem com un full 

informatiu entre els joves i en el número 3 ja guaitava a totes les inquietuds i 

problemes del poble»438. En una altra de les entrevistes commemoratives del 

desè aniversari de la publicació, Enric Mas un dels seus responsables 

afirmava: «Com és natural, donat el règim polític, vàrem néixer i passar els 

anys d’infantesa dins la clandestinitat, això si, recolzats per gent i autoritats de 

la Vila que es varen comprometre per nosaltres i amb nosaltres en un temps on 

no hi havia cap casta de llibertat d’expressió i ni tan sols democràcia, per tant 

és clar que ens jugàvem el tipo i qualque cosa més»439. 

 

 I és que les diferents parròquies dels municipis de Mallorca que optaren per 

tenir una revista pròpia varen haver de fer de paraigua protector davant els 

èxits dels textos redactats i la sorpresa dels pobles i de les seves autoritats.  

 

Així mateix, amb l'arribada de la democràcia que la premsa forana experimentà 

un creixement que s'uní a les capçaleres històriques i a les que varen 

sobreviure dels decennis de 1960 i del començament de 1970. Entre 1975 i 

1979, sorgiren noves  publicacions a Búger (Diari de Buja), Porreres (Llum 

d'Oli), Lloret (Es Pi Gros), Deià (S'Encruia), Llubí (Pu-Put) i Pollença (El Gall). 

D’altres revistes varen poder ser legalitzades.  

 

El 1977 es varen celebrar les primeres eleccions generals, després de la mort 

del dictador, i a nivell local, trobam aquest ressò a la premsa forana de 

cadascun dels municipis, especialment d’aquells que tenien una certa tradició 

periodística. La política entrà així dins el setmanari Felanitx en forma de 

comunicats, exposició de programes, entrevistes, anuncis, propaganda i cartes 

al director. Aquesta nova efervescència política també va tenir conseqüències 

per algunes publicacions. Així, alguns dels col·laboradors del setmanari Sóller 

varen sofrir, en els primers moments de la transició democràtica, amenaces 

d’un grup d’ultradreta en desacord amb alguns dels articles publicats en què es 

demanava llibertat d’expressió, autonomia, reconeixement de la nostra llengua i 

                                                 
438 NOGUERA VIDAL, Bartomeu (2009): «Cercles de paper per Alaró» a COMPANY, A, FIOL, 
J. PUIGSERVER, R. et al. Op. Cit. Pp. 13-14 
439 Idem  
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democràcia. La majoria de diaris mallorquins i estatals es feren ressò dels fets 

a les seves pàgines440.  

 

Per tant en aquest context de nous temps i d’arribada de la democràcia, la 

defensa de la unitat de la llengua, la pertinença a l’Estat espanyol amb la 

creació de l’Estat de les Autonomies, o la possibilitat d’una suposada 

independència de les Illes juntament amb Catalunya, són alguns dels temes 

que han estat present a les pàgines de les revistes de premsa forana. En 

aquest sentit, cada revista tenia els seus plantejaments ideològics i l’APFM no 

marcava línies editorials, més aviat el que feia era plasmar en editorials 

conjunts interessos en els quals coincidien la majoria de les publicacions, car 

no totes les revistes publicaven els editorials conjunts.  

 

Així doncs, des de ben prest algunes publicacions es feren ressò de les 

il·lusions autonomistes existents a la població i es començaren a publicar 

articles sobre la possibilitat d’aconseguir una autonomia a les Illes Balears. 

Aquest és el cas de l’article “Què és l’autonomia?441” de Gabriel Janer Manila 

que publica en català la revista Perlas y Cuevas de Manacor l’abril 1977 i en 

què s’hi poden trobar les següents afirmacions:  

“(...) Durant els últims quaranta anys, amb el franquisme, l’Estat que 

sorgí de la Guerra Civil accentuà el vell centralisme i el portà als límits 

més extrems de la inoperància, amb la complicitat de la burocràcia ,dels 

mitjans de comunicació i de la tècnica.  

(...) L 'Autonomia és un dret del poble que es pot ofegar, emperò ningú  

no aconseguirà esborrar. La història demostra clarament que, encara 

que les possibilitats siguin mínimes, la reivindicació autonòmica sorgeix 

una vegada i altra com un clam dels homes que volen esser 

protagonistes del seu propi futur.  

- No cal confondre AUTONOMIA amb DESCENTRALITZACIO. Hi ha 

descentralització quan les diverses entitats que formen un Estat estan 

sotmeses a la vigilància i al control dels òrgans de l'Estat que 

representen el poder central. 

                                                 
440 QUETGLAS, CIFRE, Antoni (2009): Op. Cit., p .280.  
441 JANER MANILA, Gabriel (1977): «Què és l’autonomia?» a Perlas y Cuevas, núm.  404. abril 

de 1977, pp. 18-19.  
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- Autonomia i Autodeterminació són conceptes equivalents. 

- L'Autonomia ha d'abarcar tots els camps de gestió, i no solament uns 

determinats aspectes com pot esser l'econòmic , el d'ensenyament etc. 

- L'Autonomia neix del reconeixement de la sobirania popular. Per a que 

l'Autonomia sia un fet protagonitzat pel poble cal obrir des d'ara un 

ample procés de conscienciació i de treball.” 

 

I aquest fet, el de conscienciació i el de treball en favor de la democràcia i de 

l’autonomia i la llengua pròpia el trobam en bona part de les publicacions 

foranes durant els finals dels anys setanta i durant bona part de la dècada dels 

vuitanta. De fet a la trobada de premsa de Sóller de 1978 en l’editorial conjunt 

exposaren que:  

«Però als qui avui formam aquest manyoc de la premsa forana tenim al 

davant tot un programa a realitzar conjuntament i cada u en el seu 

respectiu espai. Apart dels problemes i temes localistes que les nostres 

publicacions tracten primordialment, existeixen a la nostra terra altres 

qüestions prou transcendents que ens afecten a tots en general i que 

inclouen un treball a realitzar conjuntament. Hi ha temes, com són ara la 

Constitució i l'autonomia, que requereixen de part nostra la deguda 

divulgació, per despertar en el poble el coneixement corresponent. 

Altres, com l'ecologia i l'urbanisme, les comunicacions i l’ensenyança 

que comprenen necessitats comunes a tots. Aquesta és la tasca que en 

pot sortir d'aquestes Trobades que hem establit i que podria ésser de 

resultats beneficiosos en quant contribuiria a interessar i a consciensar 

(sic) els nostres lectors per tots aquests problemes que ens són 

comuns. 

Aquest es el fruit que esperam obtenir d'aquests encontres dels petits 

periòdics comarcals: influir en el seu redol respectiu, per despertar en 

els seus habitants nobles ànsies del progrés i prosperitat per la vila 

materna i un esperit cívic i una major Intervenció i fiscalització en els 

seus afers públics. Per lograr-ho (sic) plenament, no deixem decaure 

aquest sentiment de germanor que batega en el fons de les Trobades 

dels seus portaveus, (í més aviat fomentem-lo i difonguem-lo entre 

aquells que formam aquesta modest; familia periodística de la part 

forana; perquè així contribuirem al millorament i enaltiment de la nostra 
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volguda pàtria mallorquina i a un major esplendor i desenvolupament de 

cada una-de les seves encontrades442» 

 

La revista Flor de Card de Sant Llorenç publicà l’agost de 1978, arran de la 

petició feta a la darrera trobada de la premsa forana, una entrevista amb 

l’economista Miquel Alenyar Fuster sobre el tema de l’Autonomia, en la qual en 

destacam el següent fragment:  

«Segons el seu punt de vista, ¿en què consisteix una autonomia, i 

quins nivells i àmbits ha d’abarcar? 

- L’autonomia consisteix en una descentralització de l’Estat a favor d’una 

regió o nacionalitat, emparada i garantida per la Constitució, exercida per 

òrgans propis de l'entitat autònoma, comprensiva d'atribucions no solament 

tècniques sinó també polítiques, i d'atribucions entre les quals se n’han de 

comptar d’exclusives.  

Una autonomia així entesa, és factible i convenient per a les nostres 

illes? Per quines raons? 

- Naturalment. Per tres tipus; de raons:  

 Per raons de benestar (son les més importants). L'autonomia 

permet una millor satisfacció de les demandes col·lectives de 

béns i.de serveis públics, perquè fa possible adaptar millor la 

seva oferta a les demandes concretes de cada regió o 

nacionalitat A més, l'autonomia ha de permetre en el nostre cas 

assumir despeses públiques per afrontar el problema del 

deterior que ha patit la nacionalitat balear al llarg de més de dos-

cents anys de centralisme i quaranta anys de totalitarisme. 

Aquest objectiu, que és desitjable per si mateix, no és 

plantetjable al marge de l’autonomia. 

 Per raons d’eficiència. L’autonomia (...)  és el sistema que 

permet assolir objetius polítics amb menor cost en alguns casos 

(molts) ben concrets. 

 Per raons polítiques. L’autonomia és desitjable també perquè és 

el millor mitjà per a estimular i fomentar la participació pública en 

la gestió dels afers col·lectius (...)443» 

                                                 
442 Fragment del parlament de Miquel Marquès reproduït a les publicacions amb motiu de la 
trobada a la prensa forana de Sóller el setembre de 1978. Reproduït de la revista Sant Joan, 
núm. 75. Octubre de 1978. Pàg. 6 
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Una altra de les sinèrgies entre les publicacions i que també serviren per fer 

pedagogia fou una entrevista que publicaren entre d’altres el setmanari Sóller i 

Bellpuig d’Artà i Vora Mar de Calvià a Bartomeu Colom, membre de la 

Comissió Tècnica de Transferències, en la qual s’explicaven també que era la 

preautonomia, el motiu pel qual es varen concedir a Espanya i la necessitat de 

tenir un Estatut d’autonomia. Destacam aquest fragment de l’entrevista referida 

a aquesta darrera qüestió: 

«Quan tendrem competències polítiques?  

- Noltros podrem fer les nostres pròpies lleis quan tinguem l'autonomia 

autèntica i quan tenguem l'Estatut.  

Què és l'Estatut? 

Una norma fonamental per a la comunitat autônoma; una espècie de 

Constitució en petit per cada un dels territoris autònoms. En un  Estat 

Federal, cada un dels Estats membres s'autodona una Constitució; en 

canvi en un Estat Regional a cada una de les comunitats autònomes se'ls 

hi dóna la capacitat de poder-se organitzar ells mateixos. Una de les 

manifestacions d'aquesta auto-organització és l'Estatut.  

Quan podrem demanar l'Estatut?  

Tot d'una que estigui aprovada la Constitució. Ara bé: estan prevists dos 

tipus d'autonomies: les d'aquelles comunitats històriques que refrendaren 

l'Estatut l'any 1931 i les que no el refrendaren. Balears pertany al segon 

grup i, per tant, tendrem més dificultats a l'hora d'accedir a l'autonomia. Per 

això els dos terços dels municipis de les Balears s'hauran de posar d'acord 

per a demanar-la. Si no s'arriba a aquesta xifra, haurem d'estar un temps 

de cinc anys abans de poder-la tenir. Segons se pot veure, depèn molt del 

grau de consciència del poble que tenguem i de les persones que governin 

a cada moment. Per això és tan important elevar el nivell de consciència 

del nostre país.  

Com se farà aquest Estatut?  

L'Estatut el farem noltros mateixos, però haurà de ser aprovat pel Congrés 

i pel Senat, ja que al no esser un Estat Federal l'Estat Central haurà de dir 

si està d'acord en cedir aquelles competències que se demanin a l'Estatut i 

                                                                                                                                               
443 Fragment de l’entrevista a Miquel Alenyar Fuster sobre l’autonomia que fou publicada a Flor 
de Card, l’agost de 1978, p. 3-4. Les negretes i els guions s’han incorporat per facilitar-ne la 
comprensió.  
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si aquestes competències estan d'acord amb la Constitució. De fet hi ha 

una sèrie de competències, com poden esser Defensa, Assumptes 

Exteriors, Moneda i altres, que se reserva l'Estat Central; competències 

que també se reserva l'Estat Federal, però d'una forma molt més 

restringida.  

Segons deies abans, més que una transferència ha estat una 

delegació de competències lo que ha fet l'Estat fins ara amb les 

Preautonomies...  

Si, perquè l'Estat segueix mantenint la titularitat de lo que cedeix i dóna tan 

sols la capacitat per a gestionar. En aquest sentit tenen raó els polítics 

quan se queixen de que la Preautonomia, ara per ara, és molt poca cosa. 

Ara no podem legislar.  

L'Estatut serà més polític?  

I si no, serà una merda. Legislar vol dir tenir capacitat de decisió plena. 

Quan se li transfereix una competència vol dir que damunt aquella qüestió 

cada regió pot legislar, fer reglaments i executar444» 

 

No fou però fins a la promulgació de Constitució Espanyola, el desembre de 

1978, quan en els mitjans de comunicació en general, i és clar també a la 

premsa forana, quan es començà a notar que s’havia entrat en una nova etapa 

de llibertat. Les pàgines de les publicacions reflectien els canvis, les 

turbulències i els estímuls d’una societat que, amb l’arribada de la democràcia 

havia perdut la por a la política i que expressava i defensava les seves idees 

amb una passió fins aleshores mai vista. De la lectura d’aquelles publicacions 

de l’època se’ns fa evident que reflectien una etapa política apassionada i 

regada per les repetides consultes electorals, i d’un impuls cap a tot el que fos 

anàlisi, crítica, queixa, revindicació o exigència de tot allò que en pogués ser 

objecte, estimulat per la recuperació de les llibertats que durant prop de 

quaranta anys no havien pogut gaudir.   

 

Aquestes noves llibertats i la manca de por tingueren el seu reflex en tota una 

sèrie d’entitats i associacions culturals que emparaven el sorgiment o 

recuperació de noves publicacions per acostar la nostra llengua i la nostra 

cultura, com per exemple la revista Lluc, lligada a l’Obra Cultural Balear.  

                                                 
444 «L’autonomia vista per Bartomeu Colom» a Voramar, núm 59 (setembre de 1978), p. 8-9 
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Per tant té una certa lògica pensar que les publicacions foranes seguirien una 

trajectòria similar promovent, bé en origen bé amb posterioritat, el que podríem 

denominar l’associacionisme cultural i periodístic. No només perquè moltes 

publicacions sorgiren a l’empara d’entitats i associacions culturals sinó perquè 

amb l'expansió de la premsa forana, es van adoptar fórmules amb l’objectiu  de 

donar solució a alguns dels problemes i necessitats de totes les publicacions.  

 

Aquestes intents culminaren en un sèrie de reunions fetes pels diferents 

responsables de les revistes a diversos indrets de Mallorca, les qual donarien 

com a resultats la fundació el 1978 de l'Associació de Premsa Forana de 

Mallorca i que ja s’ha explicat en l’anterior capítol.   

 

Una de les armes en el procés democratitzador i de defensa de la llengua que 

comptaven les revistes de la part forana foren els editorials conjunts que 

publicaren diferents publicacions, quan encara no havia estat constituïda 

l’Associació de manera legal. El primer d’aquests editorials sorgí de la reunió 

de Sineu, duia per títol «Els pobles de Mallorca davant l’autonomia»445, fou 

publicada per diferents publicacions l’abril de 1978 i en la qual s’afirmava:  

«(...) El govern Suárez, pressionat per les cada vegada més fortes 

reivindicacions nacionals de Catalunya-Principat, País Basc, Galicia, les 

Illes Balears..., va haver de donar la cara de qualque manera i s'inventà 

això que en diuen "preautonomies", que no son sinó senzilles 

descentralitzacions administratives, però que com a primera passa, 

hagués pogut servir per posar en marxa el difícil —son molts de segles 

sense— exercici de l'autogovern. 

Així es començà a discutir la manera de recrear l'esquema organitzatiu 

de l'autonomia de les Illes Balears, fonamentant-lo en els consells 

insulars a cada illa, coordinats tots ells per el Gran i General Consell. 

(...)El nuu de la qüestió ha estat centrat en el tema de la paritat entre les 

Illes Balears, és a dir, considerar-les tres comunitats soberanes que, 

com a tals, decideixen coordinar-se, o federar-se, en un Gran i General 

Consell. I en aquesta discussió molt poques veus s'han aixecat per dir 

                                                 
445  «Els pobles davant l’autonomia» Bellpuig, núm. 24. maig de 1978, p. 3.  
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que la paraula de la part forana no sona al mateix que la de Ciutat, o la 

d'Eivissa, o Menorca. 

(...) Per primera vegada en tota la més recent història, és parla de la 

diferència de les Illes envers la resta de l'Estat, donant lloc a la 

desaparició de la "Diputación Provincial", i creant "Consejos Insulares" i 

"Consejo General Interinsular", fent-ne, a més a més, un districte únic 

de l'illa de Mallorca. El projecte passà per el Congrés de Diputats i els 

representants d'UCD i PSOE ni s'en donaren; quan ha arribat al Senat, 

els homes d'UCD han introduït una esmena, restablint els partits 

judicials de les lleis franquistes... La part forana segueix sense haver 

pogut dir aquesta es la nostra veu» 

 

És a dir, des dels editorials i a partir del fet que es tractava de mitjans molt 

llegits, s’intentava fer pedagogia de la nova realitat a l’Estat espanyol i de tot el 

procés preautonòmic, la qual cosa després servia per al mateix temps introduir 

una sèrie de reivindicacions:  

«Perquè Ciutat centralitza cada vegada més tots els serveis... 

Perquè ens faltan infraestructures, sanitàries, escolars... 

Perquè el camp està, de cada dia més, enfonsat en un procés inturable 

(sic) de degradació. 

Per aquestes i moltes més coses volem que es pugui sentir la nostra 

veu. Volem paritat, de la part forana amb Ciutat, en el Consell de 

Mallorca, i ja des d'ara.446» 

 

Totes aquestes petits esqueixos divulgatius amb editorials i entrevistes i altres 

textos, no feren altra cosa que anar introduint, de mica a mica amb un estil 

directe i divulgatiu, tota una sèrie de conceptes per intentar fer entendre al 

conjunt de la població, fins i tot a aquells que tenien menys cultura, la nova 

realitat política, econòmica, social i cultural.  

 

El cop d’estat del 23 F també va tenir un ressò dins la premsa forana. La revista 

Círculo de Estudios d’Alaró de febrer de 1981 va estar marcada per l’intent de 

cop d’estat del dia 23. A més, aquesta edició aportava una crònica de com es 

va viure el 23-F a un ajuntament que tenia prevista una sessió plenària a les 21 

                                                 
446 Idem 
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hores d’aquell dia, tot i que finalment es va suspendre. També va incloure un 

doble editorial amb els títols: Llibertat, democràcia, constitució; i Llibertat de 

premsa. En aquest segon text es feia esment al paper de la premsa, demanant 

a partits, governs i ajuntaments «que es dediquin a la tasca que dins la societat 

està a ells destinada, i que deixin per a la premsa, periodistes i tots aquells que 

vulguin opinar escrivint a un paper, la labor d’informar i, quan es presenti el cas, 

comentar. La democràcia que tots desitjam es veurà molt enfortida quan els 

polítics assumeixin el seu paper i deixin per a la premsa el que li correspon»447. 

 

Però una vegada entrada dins la democràcia, continuaren amb les campanyes 

sobre que era el Consell de Mallorca o les noves institucions creades a 

Mallorca: les Mancomunitats de municipis. En un editorial conjunt s’afirmava 

que:  

«Els avantatges que suposa la mancomunitat de serveis són obvis. (...) I 

el servei (de fems) sembla que als usuaris els resultarà més econòmic 

que si s'hagués hagut d'implantar per separat a cada lloc. Ara bé, aquest 

començament no hauria d'ésser més que una primera passa.(...)  Però hi 

ha altres necessitats que la comarca té i que potser es podrien resoldre 

amb aquesta solució de les mancomunitats. Només n'enumeram unes 

quantes: -Construcció d'un escorxador amb les condicions sanitàries 

correctes, ja que tots quants en tenim actualment desapareixeran en un 

plac curt. -Creació d'una escola de capacitació agrària. No és lògic que 

els joves agricultors s'hagin de desplaçar a Ciutat per aprendre la seva 

feina de pagesos. -Formació d'un servei eficaç contra incendis. -Creació 

d'un Servei tècnic d'assessorament dels Ajuntaments. -Formació d'un 

centre de planificació familiar. Som conscients que tot això suposa un 

esforç econòmic i humà important. Desconeixem les dificultats que poden 

plantejar-se per dur a terme aquestes feines. En aquest editorial només 

hem volgut, alhora que manifestar la nostra satisfacció pel servei que s'ha 

implantat, cridar l'atenció sobre altres problemes que potser tenguin 

solució seguint pel camí que s'ha encetat448». 

 

                                                 
447 NOGUERA VIDAL, Bartomeu (2009): Op. Cit. pp. 16 
448 «Les mancomunitats i la Mancomunitat “Pla de Mallorca”» a (1983) Es saig, núm. 28, p. 2 
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Els plantejaments autonomistes i sobiranistes també esdevingueren, en alguna 

publicació, fins i tot independentistes. Valgui d’exemple  la revista s’Arenal de 

Mallorca, que havia derivat cap a posicions clarament independentistes i amb 

visions crítiques que sovint vorejaven la legalitat. A finals de 1992, determinats 

elements del PSOE encapçalaren una suposada campanya contra S'Arenal449 i 

va comptar amb el suport d’un conjunt d’Intel·lectuals i escriptors que es 

posicionaren en favor de Mateu Joan Florit450. La revista no va rebre publicitat 

institucional, segons els seus responsables com a represàlia per la seva línia 

editorial. Per tot això es va constituir un Comitè de Defensa de la Publicació, 

format per Josep Ma Llompart, Guillem d’Efak i Jaume Santandreu i en el qual 

s’afirmava:  

«S'ARENAL DE MALLORCA, el mitjà de comunicació escrit en llengua 

catalana més popular i de més tirada a Balears, durant el transcurs de l'any 

1992 ha vist reduït en més d'un 95% la publicitat institucional a causa de 

les pressions i gestions, fins i tot parlamentàries, realitzades per gent 

colonitzadora al servici de l'estat espanyol. S'ARENAL DE MALLORCA és 

una publicació en llengua catalana fundada l'any 1979, que va sorgir i s'ha 

mantingut dins una zona difícil d'alta concentració turística i de forta 

immigració. S'ARENAL DE MALLORCA s'ha caracteritzat per la defensa 

constant de la llengua de la nostra nació, per constituir una eina puntera en 

defensa de la nostra identitat nacional, per crear consciència de poble i per 

defensar les llibertats democràtiques. (...). Tot demòcrata s'hauria de 

mobilitzar davant la caça de bruixes i l'atemptat contra la llibertat 

d'expressió de què és víctima un mitjà de comunicació que, com 

S'ARENAL, s'ha distingit per acollir les opinions més diferents i per 

respectar el dret de rèplica. Per tot això, exigim als màxims responsables 

del Govern Balear, del Consell Insular de Mallorca, dels Ajuntaments etc. 

que acabin amb aquesta discriminació i que a més no continuin amb 

l'incompliment de la article 32 de la Llei de Normalització Lingüística que 

estableix: Els poders públics de la Comunitat Autónoma donaran suport 

econòmic als mitjans de comunicació que emprin la llengua catalana de 

forma habitual. En una societat normal hauríem fet un Aplec d'Amics. En 

                                                 
449 Segons la mateixa publicació el màxim responsable era el diputat socialista Damià Ferrà 

Ponç.  
450 LOPEZ CRESPÍ, Miquel (2002): «Les campanyes contra el català a les Illes» disponible a 

http://turmeda.balearweb.net/post/107632 
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aquests moments, davant la injusta discriminació de què és víctima 

S'ARENAL ens veim obligats a constituir-nos en Comitè de Defensa451.»  

 

El mateix dia es publicà un manifest impulsat per Gracià Sánchez, publicat l’1 

de febrer de 1993 es podia llegir:  

«La caça de bruixes contra S'Arenal és per damunt de tot una persecució 

política contra la llibertat de premsa i contra un mitjà de comunicació 

independent en llengua catalana. Davant aquesta injustícia i per fer front a 

aquesta situació difícil, ens veim obligats a fer una crida a tots els 

subscriptors, lectors i simpatitzants i hem posat en marxa una subscripció 

voluntària de suport. En aquests moments una subscripció anual a 

S'Arenal (24 números) costa 3.000 pessetes, una quantitat que si la dividim 

pels 365 deis de l'any surt a una xifra als voltants de les 8 pessetes diàries. 

La subscripció de suport suposa doblar aquesta xifra i pagar 6.000 

pessetes anuals, això mentre duri aquesta injustícia. Totes les persones 

que vulguin ajudar S'Arenal d'aquesta manera es poden posar en contacte 

amb la nostra redacció»452.  

 

S’Arenal de Mallorca es reconvertiria el maig de 1993 amb l’Estel de Mallorca, 

ja que tenia subscriptors i col·laboradors de tots els territoris de parla 

catalana453, constituïnt una rara avis dins la premsa forana de Mallorca, car va 

deixar d’estar assignada a una localitat i a un municipi i tampoc podem afirmar 

que sigui comarcal454. Tant en un cas com en un altre han hagut de fer front de 

demandes contra el seu honor, que en alguns casos han perdut. Tal és així que 

en una nota editorial, el director de l’Estel de Mallorca afirmava  

«Com a conseqüència del rebombori causat per les columnes Han dit..., 

De bona font, Sabíeu qué...?, forasterades, Pugen i Davallen, i davant 

                                                 
451 «COMITE DE DEFENSA S'ARENAL DE MALLORCA» a  S'ARENAL DE MALLORCA, núm. 
260. 1 de febrer de 1993, p. 9.  
452 « ELS COL.LABORADORS DE S'ARENAL CONTRA LA DISCRIMINACIO» a  S'ARENAL 
DE MALLORCA, núm. 260. 1 de febrer de 1993, p. 8  
453 JOAN I FLORIT, Mateu  (2009):  «L’Estel de Mallorca: revista independentista» a COMPANY 
MATAS, Arnau, FIOL HORRACH, Jordi, PUIGSERVER POU, Rafel, et al. -coord- (2009), Op., 
Cit. pp. 37-42.  
454 El 2006 es traslladà de s’Arenal a Sant Joan però l’àmbit de difusió i temàtica no és 
majoritàriament sasntjoaner sinó més aviat mallorquina, sense deixar de banda altres 
processos d’independència i algunes informacions de la resta del «Països Catalans»  
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possibles demandes judicials, d'ara endavant es responsabilitzen 

d'aquestes seccions Josep Palou i Jaume Sastre455». 

 

A nivell general no podem tampoc deixar de banda que la premsa ha contribuït 

a posar de manifest la realitat que no sempre ha agradat al poder local i que 

això ha donat com a resultat importants polèmiques.  

 

Des de 1979 alguns ajuntaments havien anat publicant els seus butlletins 

municipals, dels quals s’ha de dir, que han tingut una importància destacada 

per l’acostament de la comunicació als ciutadans, sobretot en municipis que no 

comptaven amb publicacions locals. Tanmateix, sovint el butlletí municipal ha 

perdut el seu interès informatiu i ha esdevingut en un instrument de 

propaganda política dels membres del consistori i/o del partit que governa en el 

municipi. Malgrat tot, a partir de la segona meitat de la dècada dels anys 

vuitanta, la premsa municipal entrà en decliu. 

 

En reiterades ocasions les diferents revistes han hagut de recordar que les 

publicacions només es responsabilitzen de l’editorial i no dels seus 

col·laboradors. Això ha fet com hem vist amb anterioritat que algunes 

ajuntaments hagin adoptat mesures per intentar silenciar la premsa (eliminant 

subvencions o reduint la publicitat) i d’altres que han incorporat pàgines 

publicitàries pròpies com ara el Dijous d’Inca o Pòrtula.  

 

En altres casos s’han donat enfrontaments, cos a cos entre els responsables 

municipals i els col·laboradors de la revista, donant lloc a situacions que ha 

transcendit la vida política del poble, com l’expulsió dels locals de l’Ajuntament 

dels responsables de la revista Flor de Card456, algunes de les quals ja s’han 

explicat en aquesta tesi i d’altres han donat lloc a polèmiques a diferents 

pobles457, els quals són difícils d’explicar i entendre si no s’entenen els 

                                                 
455 Editorial, L’estel de Mallorca, num. 348 1 d’octubre de 1986., p. 2 
456 Entrevista Josep Cortes, Sant Llorenç. Agost de 2011.  
457 Vegeu un seguit d’exemples concrets sobre donats entre els responsables de l’Ajuntament 
d’Algaida i la revista Es saig a PUIGSERVER POU, Rafel (2008): «Informació i opinió crítica 
front el poder local: la revista Es Saig d’Algaida 1980-2006)» a DDAA (2008): Poder polític i 
resistència periodística. II Jornades d’Història de la Premsa. Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Col·lecció Lexikon Papers, p. 460-476.  
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contextos municipals i en alguns casos personals, d’algunes d’aquestes 

polèmiques, com en són els casos de L'Estel, sa Sella de Sencelles, Pòrtula de 

Marratxí, Mel i sucre de Sant Joan, etc els quals reberen el suport de 

l’Associació de Premsa Forana458.  

 

9.5 La defensa del territori  

 

L’ecologisme de bona part deles publicacions de premsa forana i la defensa del 

territori de Mallorca i el seu voltant ha estat una de les prioritats editorials. Així 

doncs, de la mateixa manera que amb les campanyes en favor de la llengua 

pròpia, les publicacions de premsa forana han duit a terme campanyes en 

defensa del territori, dels espais naturals, de les costes, no només de cadascun 

dels seus municipis sinó també de Mallorca.  

 

La diferència però és que en aquestes ocasions les accions es feren sense  

editorials conjunts sinó a partir del ressò d’articles que havien publicat altres 

revistes.  

 

Un dels temes que es tractaren en les revistes fou l’intent d’urbanització de 

l’Illot de sa Dragonera (pertanyent al municipi d’Andratx) a inicis dels anys 

vuitanta, quan a les Illes encara no havíem entrat dins el període autonòmic i 

amb Jeroni Albertí com a president del Consell General Interinsular. Davant 

l’intent d’una empresa constructora, el grups i organitzacions de caire 

ecologista, amb una important participació de la societat civil mallorquina amb 

el crit «Dragonera lliure» que va aconseguir el seu objectiu. Després d'una 

intensa campanya ecologista, l'Audiència Nacional decretà la impossibilitat de 

la urbanització. Més tard, el 1987 el Consell Insular de Mallorca va acabar 

comprant d’aquest indret i més endavant el Govern balear va aprovar la seva 

protecció com a parc natural. Aquesta defensa ecologista va comptar des del 

primer moment amb el suport d’algunes de les publicacions foranes.  

 

                                                 
458 «La llibertat d'expressió amenaçada» a Sa sella, núm. 42, novembre –desembre de 1995, p. 

5-6 
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A la segona meitat dels vuitanta un altre intent d’urbanització que també va 

veure com s’aixecava la societat civil fou el de sa Canova en el municipi d’Artà. 

Davant l’intent de crear un nou complex Bahía nueva va provocar que algunes 

revistes s’adherissin al moviment «Salvem sa Canova» amb la publicacions de 

diferents articles. Tot i que no se féu de manera conjunta, diverses publicacions 

tornaren a publicar un editorial fet per la revista Coanegra el març de 1988 i 

que duia per títol «Mallorca en venda» i en el qual s’afirmava que:  

«No hi ha hagut desgràcia més grossa per a la nostra illa que la nostra 

petita autonomia caigués en mans d'aquells que creuen que Mallorca és 

un gran pastís, del qual se'n poden fer tallades i vendre-les a bon preu. 

Es carreguen l'illa, i diuen que ho fan per crear riquesa, per generar 

activitat econòmica; però el que els interessa és el seu profit, la seva 

part de la tortada. Ara ha tocat a Sa Canova d'Artà, un bocí de Mallorca 

on els arenals verjos es toquen amb els pinars espessos i amples. (...) 

I darrera Sa Canova hi vendran les cales que encara queden verges de 

la zona de Manacor (...) i les autopistes, el túnel, cent ports esportius. 

(...) I en els seus discursos, plens de paraules que no volen dir res, 

xerraran de “lo nostro” i fins i tot, qualque vegada, faran declaracions 

dient que a Mallorca hi ha massa gent, i que convé modificar la 

Constitució per aturar la venguda de gent de fora. I tots quedarem 

contents davant com defensen el nostre treball i la nostra terra els 

nostres governats».  

 

Finalment, diverses publicacions de l’Associació de Premsa Forana publicaren 

articles per reclamar una Cabrera lliure, fora de la presència dels militars i la 

reconversió en un parc nacional i reserva integral. Algunes com la revista Vora 

Mar es van decidir a donar suport en aquest editorial a la Proposició de Llei 

Orgànica presentada pel Parlament de les Illes Balears de proposar que 

Cabrera fos declarat Parc Nacional Marítimo-terrestre tot recordant que:  

 

«El Parlament de Balears és sobirà i competent per prendre decisions 

que afectin la integritat del seu territori i el Parlament espanyol hauria de 

respectar-los escrupulosament. Seria de desitjar per tant, ara que 

encara som a temps d'evitar un atropell a la sobirania popular de les 

illes, que l'acció política dels partits amb representació parlamentària a 
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Balears i a Madrid foren conseqüents amb els seus propis actes i del 

Parlament de l'Estat emanarà la desitjable declaració de Parc Nacional 

per a Cabrera. Altres decisions foren un frau i a la vegada un desbarat 

imperdonable»459. 

 

A mitjans dels anys vuitanta fou l’intent d’urbanització de part del municipi de 

Sant Llorenç de la zona de Punta de n’Amer. Durant el mes de juliol de 1985 el 

Parlament de les Illes Balears aprovà una Proposició de Llei per tal de declarar 

Paisatge Protegit d'Especial Interés la Punta de n'Amer, deixant sense efectes 

l’acord l'acord del Plenari llorencí del 7 de març en el qual s'aprovava 

inicialment el projecte d'urbanització. El GOB, el PSM i la mateixa revista Flor 

de Card foren les entitats que més es mogueren per tal d'aconseguir la 

protecció de Sa Punta de n’Amer. Aquest fet va suposar l’expulsió del batle de 

Sant Llorenç de les files d’Unió Mallorquina460.  

 

Igualment foren algunes publicacions que es posicionaren a partir d’inicis dels 

anys noranta en contra de la construcció de la incineradora de Son Reus, El 

Consell de Mallorca va remetre per part del seu Gabinet de Mitjans de 

comunicació un conjunt de notes de premsa a l’APFM amb l’objectiu que fossin 

difoses a les publicacions associades i on s’intentava explicar amb testimonis 

de professors universitaris europeus i aportar experiències d’altres indrets, 

sobre les bondats de la incineració. Foren poques les publicacions mensuals i 

bimestrals que publicaren aquestes notes de premsa, en canvi algunes com 

Pòrtula es feren ressò de la carta als lectors que enviaren els responsables de 

Greenpeace explicant el seu posicionament en contra de la incineradora461.  

 

El 1995 la revista Pòrtula publicava unes fotografies i uns textos sobre la neteja 

del torrent de Coanegra al seu pas pel polígon industrial de Marratxí. 

S’afirmava en el seu editorial:  

«La neteja del torrent de Coanegra -necessària i lloable al seu pas pel 

Polígon de Marratxí o pel nuclis urbans propers al Pont d'Inca- va acabar 

                                                 
459 «Cabrera Lliure» a Voramar. Editorial,( març – abril de 1989), p. 3-4 
460 «Punta» a Flor de card, núm. 112, (desembre de 1985), p 13 
461 «Cartes obertes: GREENPEACE TRES RAONS PER A OPOSAR^E A LA INCINERADORA 
DE SON REUS » a Pòrtula, núm. 150, (abril de 1995), p. 2 i 32 
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en tragèdia ecològica quan, de forma indiscriminada i incontrolada, les 

bèsties mecàniques de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 

Territori es carregaren -devastaren, assolaren, arrassaren...- més de mig 

quilòmetre de vegetació de les voreres del torrent de Coanegra al seu pas 

pel Camp d'Inca, dins terrenys dels Caülls. El balanç és nefast, quasi dos 

centenars d'arbres -pollancres i oms, alguns d'ells centenaris i dignes de 

figurar en un catàleg d'exemplars protegits-, més tota la vegetació típica de 

ribera: ullastres, bardisses, joncs, mates... per citar les més vistoses i 

conegudes. Com a conseqüència també s'ha privat del seu hàbitat natural 

a una munió d'espècies de la fauna, en especial, als ocells insectívors -

tords, estornells, xàtxeros, titines, passaforadins- que hi nidificaven. Les 

protestes socials han estat contundents i les promeses de repoblació per 

part de l'administració no han llevat el mal gust de boca provocat per la 

indefensió i la impotència del ciutadà davant l'aparell burocràtic i Ia 

incompetència dels responsables públics»462. 

 

A finals de 1998 diverses revistes publicaren l’editorial que havia publicat la 

revista Sa plaça de sa Pobla a favor de la moratòria urbanística aprovada pel 

Consell de Mallorca. En l’editorial es podia llegir:  

«Hem arribat a un punt en que ja no es tracta solament de preservar un 

paisatge o una forma de vida, sinó, senzillament, de poder continuar vivint 

amb una certa qualitat de vida. Fins i tot gent que ja comença a patir les 

conseqüències d'aquest desenvolupament caòtic, veuen la necessitat de 

canviar de model. I és que ni amb cucales davant els ulls hom pot deixar 

de contrastar el que eren i són ara indrets com Can Picafort, el Port 

d'Alcúdia o el Port de Pollença; per no referir-nos a les situacions caòtiques 

a que hem arribat en matèria de consum d'aigua, deixalles, etc.463» 

 

L’any 2005 Mallorca va viure un procés de construcció de noves carreteres no 

només per part del Consell de Mallorca sinó també del Govern de les Illes 

Balears. Aquest any es va posar en marxa la campanya Salvem Mallorca, 

impulsada per la Plataforma Qui estima Mallorca, no la destrueix, la qual estava 

conformada per entitats com el GOB, Amics de la Terra i Plataformes Son Real 

                                                 
462 «Editorial: El camp d’Inca: un altre atemptat ecològic» a Pòrtula, núm. 149 Maig de 1995, p. 
3 
463 «Una moratòria necessària» a Llucmajor de pinta en ample. Gener de 1999, núm. 196. p. 2 
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no té preu, Plataforma Autovia NO, Plataforma 2n Cinturó, Salvem La Real, 

SOS Can Vairet, Plataforma en defensa d’Es Carnatge, Plataforma 

Desdoblament Si Autovia NO, Plataforma pel Parc de les Vies. Alguna de les 

seves campanyes i accions varen tenir repercussions a les publicacions de la 

premsa forana464.  

 

9.6 La premsa forana i el turisme 

 

La premsa forana ha tractat el tema del turisme des de la perspectiva de les 

realitats locals i rarament a nivell general. A grans trets podem afirmar que 

majoritàriament tenen una postura crítica sobre els efectes econòmics i 

mediambientals del turisme, però en aquelles localitats que tenen zones 

d’afluència turística, els anuncis i els articles d’opinió partidaris del fet turístic hi 

són presents i amb visions positives. El turisme ha format part de les seves 

pàgines si bé la seva incidència és mostra més evident en aquelles 

publicacions que estan destinades a localitats turístiques.  

 

Ens estam referint a publicacions com Voramar i Veïnats a Calvià, Ca’n Picafort 

a Santa Margalida, Cap Vermell a Capdepera, Porto Cristo a Manacor, Cala 

Millor7 a Son Servera, Badia d’Alcúdia, etc. Això no vol dir que els temes 

turístics no hagin tengut ressò a la resta de publicacions de la part forana però 

per proximitat amb el fenomen turístic aquestes són les publicacions que més 

n’han parlat.  

 

Alguna publicació fins i tot va tenir pàgines en llengües estrangeres com fou el 

cas de Cala Millor 7, amb un grapat de pàgines en alemany patrocinades pel 

tou operador TUI Service, i no podem deixar de citar el París-Baleares, per 

raons òbvies, com que part dels seu públic objectiu era els residents d’origen 

mallorquí a França.  

 

Cal destacar també que algunes publicacions també feien especials sobre 

zones turístiques com el que va editar Perlas y Cuevas el setembre de 1982, 

                                                 
464 Llibre d’actes de l’APFM (1992-2006). Assemblea General 18/05/2004, p. 69R 
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quan va dedicar un especial a Cala Millor – Cala Bona amb motiu de la III 

setmana del turista, programa de la qual se va editar en castellà, alemany i 

anglès465. Des de llavors sempre se va fer ressò d’aquesta setmana turística. 

Resulta curiós que Perlas y Cuevas que se publica a Manacor realitzàs un 

especial o si més no es fessin ressò d’una altra zona turística que no li era 

pròpia.  

 

El turisme també ha estat objecte d’investigació històrica i se n’han publicat 

alguns articles. Així per exemple a la revista Voramar de Calvià el juliol de 1978 

es publicava un interessant article amb el títol «El turisme a Calvià abans de la 

Guerra Civil (1930-1936)»466, amb un especial interès en mostrar els principals 

centres turístics existents en aquest municipi, amb referències als mitjans de 

transport, sobretot marítims, amb una comparació amb altres municipis turístics 

i finalment amb una taula amb les dades personals dels turistes que residien a 

Peguera, sa Porrassa, Portals Nous i Ca’s Català el 1933.  

 

El juliol de 1890, la revista de Can Picafort va publicar dues pàgines sobre la 

història d’aquesta localitat de Santa Margalida, des de la construcció de la 

primera casa el 1890 a la creació de l’Associació de residents i propietaris de 

1965467 .  

 

Un altre article a destacar és el que signà Isabel Servera a la revista Cala Millor 

7 sobre l’evolució de la promoció turística, en la qual considerava que la 

sobreocupació (l’overbooking que ja apareix en articles dels anys setanta) com 

la pitjor promoció turística468 .  

 

Les revistes locals de les zones turístiques han tengut generalment línies 

editorials més favorables al sector turístic i han servit per fer prendre 

consciència de la importància del turisme dins la nostra societat.  

                                                 
465 Perlas y Cuevas Extra. Núm. 548 Setembre de 1982.  
466 «El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)» a Voramar, núm. 57-58. Juliol – 

agost de 1978, p. 10-25.  
467 «BREVE RESUMEN DE HISTORIA DE SANTA MARGARITA. SEGUNDA PARTE: CAN 
PICAFORT» a Can Picafort, núm. 96, juliol de 1990, p. 49-50. 
468 « LA EVOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA» a Cala Millor7, núm. 33, març de 

1991, p. 27-28.  
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Aquestes revistes, moltes de les quals subsisteixen gràcies als anuncis 

publicitaris, tenen les seves pàgines plenes d’anuncis d’hotels, restaurants i 

dels patronats de turisme municipals.  

 

No és d’estranyar doncs, que les publicacions locals de les zones turístiques 

fessin una aposta oberta cap a un model econòmic basat en el 

desenvolupament turístic per sobre altres qüestions que eren objecte de 

reivindicació per part d’altres revistes de la premsa forana, més centrades en 

llengua, cultura i patrimoni, tot i que això no significa que no tractassin aquestes 

temàtiques.  

 

Una de les primeres referències al sector turístic a les pàgines de la premsa 

forana la trobam a un article signat per Mateu Joan Florit a la revista s’Arenal 

de Mallorca en què, acompanyada d’una foto de dues dones sense roba, 

s’apostava per un tipus de turisme nudista o naturalista com feien a Girona. 

Florit afirmava que:  

«Amb molts pocs doblers, amb un mínim d'infraestructura, es podria 

designar dins el terme de S'Arenal un lloc reservat per practicar-hi el 

naturisme, és a dir, el nudisme integral ja que el top-less és practicat 

lliurement i acceptat per quasi tothom. Un lloc reservat (...) atreuria, si es 

feia la deguda promoció, a gran nombre de Clubs Naturistes dels que es 

troben arreu d'Europa (...). El Consell General Interinsular va declarar no fa 

molt, d'interès turístic la creació d'aquestes platges. Ara toca a l'Ajuntament 

de Llucmajor (...) de fer les gestions necessàries a fi que ben prest 

tenguem una o més platges d'aquest tipus a la nostra zona. L'Agrupació 

d'Hotelers hauria de recolzar aquesta iniciativa469»   

 

Ja hem explicat abans que bona part de els publicacions de  premsa forana 

havien sorgit gràcies a l’aixopluc de l’Església i els seus ministres. No és 

d’estranyar que els rectors i preveres de la diòcesi facin ús de les publicacions 

per trasmetre determinats missatges. Així doncs, la mateixa revista s’Arenal de 

Mallorca va publicar un article d’Andreu Genovart en què explicava els principis 

                                                 
469 «Fomentem el turisme» a S’Arenal de Mallorca, núm. 4, juliol de 1981, p. 8 
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de la pastoral turística i en què s’apostava per la presència de l’església a les 

grans zones d’afluència turística i per fomentar el turisme religiós470. Donat que 

part de les publicacions de la part forana havien sorgit en el sí de les 

parròquies, malgrat haguessin evolucionat cap a revistes de caire ciutadà, 

l’Església seguia fent ús de les seves pàgines per arribar als ciutadans, i el 

turisme fou un tema de debat. Per exemple, Jordi Gayá va exposar en un 

article publicat a Badia d’Alcúdia la cara i la creu del turisme471 reivindicant que 

l’Església hi havia de jugar un paper important. Un altre exemple és la visió que 

sobre les vacances tenia el bisbe de Mallorca, la qual consistia en descansar, 

en fomentar les relacions humanes i dedicar temps a Déu472. Per cert que en 

aquest mateix número el vicari general de la diòcesi de Mallorca publicà un 

comentari a la Carta dels Bisbes de Balears sobre Ecologia i Turisme: 

«Ecologia no significa ‘antiprogrés’, sinó progrés fet amb seny. El nostre 

patrimoni natural: la terra, la mar, el paisatge és molt important i valuós. Si 

no el protegim, podem acabar amb el turisme i si acabam amb el turisme 

estroncam la primera font econòmica de les nostres illes473»  

 

L’agost de 1985, la revista Perlas y Cuevas de Manacor entrevistà a Paulino 

Bruchens, president del Foment del Turisme de Mallorca. En aquella entrevista 

Bruchens parlava que a Mallorca es necessitaven aigües i platges netes, i de 

millorar els serveis. Argumentava Bruchens que ell era partidari de conservar la 

naturalesa i que s’havia de treballar per garantir el futur turístic. Respecte al 

tipus de clients, l’ex-batle de Palma considerava que el turista tenia més 

doblers que el vacacionista, aquell que repetia en un 70 per cent la visita a l’illa. 

També parlava en aquesta entrevista de l’oferta complementària, com element 

de promoció i afirmà que:  

«En el mundillo turístico, como en todo, existe la llamada oferta 

complementaria, y no cabe duda alguna que los ‘picadors’ de hace veinte 

                                                 
470 «El turisme, un fenomen amb forta influència a la religió» a S’Arenal de Mallorca, núm. 55, 
juliol de 1984, p. 17 
471 «Cara i creu del turisme» a Badia d’Alcúdia, núm. 49, agost de 1992, p.17.  
472 «Las vacaciones, tiempo de descanso, de relacions humanas y de encuentro con Dios» 
publicat a Can Picafort, núm. 96, juliol de 1990, p. 39.  
473 «No hipotequem la nostra terra. Comentari a la Carta dels Bisbes de Balears sobre Ecologia 
i Turisme» a Can Picafort, núm. 96, juliol de 1990, p. 30.  
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años si fueron una importante "oferta complementaria" para el turismo. 

Desgraciadamente para muchos, este tipo ha desaparecido474» . 

 

Una altra iniciativa interessant fou la tertúlia turística publicada a la revista Flor 

de Card de Sant Llorenç el maig de 1990. En aquesta tertúlia, conduïda per les 

redactores de la revista Aina Salas i Bel Nicolau, hi participaren Ignasi Umbert, 

regidor de Turisme de l'Ajuntament, Joan Jofre, director d'hotel, Joan Riera, 

comerciant i María Fullana, empleada d'agència de viatges. De la tertúlia se’n 

dedueix que els efectes econòmics de la devaluació de la pesseta i l’augment 

dels preus de l’oferta complementària i de la necessitat d’allargar la temporada 

turística475.  

 

Un exemple serien les entrevistes que es fan a responsables dels sector 

turístic, com la que Cap Vermell va fer el desembre de 1992 a Antoni Bonet, 

president de l’Associació Hotelera de Capdepera, en què feia balanç de la 

temporada turística de 1992 i apostava pel turisme de qualitat, concepte que a 

principis dels anys noranta va començar a estar de moda476.  

 

Una de les revistes que més s’ocuparen d’aquest tema fou Cala Millor 7. La 

publicació comptava amb diferents seccions, i sota el títol «Crónicas de...» ,  

oferia informació diferenciada de les diferents zones turístiques del municipi i 

els seus voltants (Cala Bona, Cala Millor, Costa de los Pinos, Calas de 

Capdepera, ...), la qual cosa ve a demostrar la importància de la temàtica 

turística en la publicació propietat de l’empresa Turismo 2007, SL.  

 

En aquest sentit el 1993 va organitzar un fòrum de debat sota el títol Club 7 

Fòrum de debat, i que va tenir un cert ressò a la premsa generalista de l’època. 

En aquell fòrum, es va convidar al president Gabriel Cañellas a fer una 

conferència amb el títol: El concepte de la qualitat total en la indústria turística. 

La conferència, que amb posterioritat fou publicada de manera íntegra a la 

revista i que venien acompanyats d’editorials i fotos amb una certa lloança a les 

                                                 
474 Entrevista a Paulino Bruchens, a Perlas y Cuevas, núm. 630. 10 d’agost de 1984, p.12. 
475 «Tertúlies Es Turisme» a Flor de Card, núm. 161, maig de 1990, p. 10-13 
476 «Entrevista a Antoni Bonet, president de l’Associació Hotelera» a Cap Vermell, núm. 136. 

Desembre de 1992, p. 14-15 
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polítiques que aleshores feia el govern del Partit Popular, tenia una voluntat 

justificadora de les polítiques turístiques quan afirmava que:  

 «En moltes comunitats turístiques com és el cas de les Balears, el turisme 

ha salvat a la població de la misèria i l'emigració obligada, mitjançant la 

creació d'ocupació, l'augment de renda, la demanda de béns culturals i 

socials i la millora de la qualitat de vida. El turisme idò, és font de riquesa i 

de progrés. I la riquesa i el progrés són els principals fonaments de la 

qualitat de vida, tant per els visitants com pels residents477» 

 

Per al mateix Cañellas, l’aposta de futur en la qualitat turística passava per cinc 

punts:  

«Primer: La qualitat és l'únic model de futur. I em referesc a la brutor, la 

manca de serietat en els preus, el regateig o els serveis de mala qualitat, la 

manca de infrastructures o els problemes de seguretat. 

Segon: El Turisme (...) és una explotació econòmica en el carrer, això 

significa que un país que vulgui mantenir o reconvertir la seva demanda, 

ha de comptar amb el factor de "qualitat en el carrer". I aquest és un 

compromís de tothom, de la totalitat de ciutadans de les Illes Balears i dels 

visitants. 

Tercer: La qualitat del producte turístic costa doblers, per això una baixada 

dels preus per davall d'uns índexs raonables, només provocarà la ruïna de 

les nostres empreses i de tota l'economia del nostre país. 

Quart: Invertir en medi ambient i qualitat de vida és un bon negoci. 

Quint: La qualitat és la millor propaganda478». 

 

La revista Cala Millor 7 també publicà una tribuna signada per, aleshores 

conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Matas Palou en què parlava del turisme 

com un negoci fiable i afegia:  

«El turisme és un negoci seriós, important i digne. És tan important un 

client turístic com un client que compra sabates. (...) El turisme ens ha 

convençut a les Balears que està en condicions de donar solidesa a una 

economia. Per aquest motiu, ara es tracta de demostrar a Madrid i a 

Brussel·les que és un negoci millor que la major part dels que s'han 

beneficiat de milers de milions d'ecus i que, a més a més, pot generar més 

                                                 
477 Cala Millor 7, núm. 090. Setembre de 1993. P. 16-21. 
478 Idem  
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llocs que feina que qualsevol altre sector. En aquesta tasca trobareu 

aquest Govern479»  

 

També és destacable que el número 172 de la revista Can Picafort, publicat el 

març de 1997, dedicat a debatre el conflicte sorgit a aquesta localitat per mor 

d’una sèrie d'enfrontaments entre l'empresa d'autocars "Cladera-Ferrer", que 

feia la línia regular Can Picafort-Palma i els "manteros"480. Des de la revista 

s’apostava perquè els ciutadans pressionessin a les autoritats i a aquests 

manteros, sense violència, per donar solució que aquest problema que «ens 

afecta a tots»481.  

 

En els darrers temps el turisme també ha estat objecte de difusió a través de la 

premsa, també en aquelles publicacions que en els darrers anys s’han passat 

en digital. Així a Card.cat482, hereva de la revista Flor de Card de Sant Llorenç 

han tengut interès en donar a conèixer les activitats que des de la Conselleria 

de Turisme, l’Ajuntament o el Patronat Turístic de Sant Llorenç i Son Servera. 

La difusió d’aquests continguts a través d’un digital té com a principal avantatge 

que poden fer-se comentaris, positius però també negatius, de les notícies que 

es publiquen incloses ses turístiques.  

 

Tanmateix a la premsa forana de les zones turístiques també hi hagué espai 

per a posicions crítiques envers el turisme. Algun d’aquests posicionaments 

crítics és per exemple l’opinió expressada per un vilero, al no estar signada 

sembla que forma part de la línia editorial de la revista quan en un article 

d’opinió publicat a Sa Revista de Santa Margalida, sota el títol «Quin turisme 

volem?» es mostrava crític amb l’aprovació de les Directrius d’Ordenació del 

Territori i s’afirmava:  

«El Turisme i el medi ambient estan lligats, interrelacionats de manera 

inseparable: si aquest es deteriora, el turisme es deteriorarà. Si arriba a 

morir, el turisme morirà. (...)  

                                                 
479 Cala Millor 7, núm. 101. Maig i juny de 1993, p. 19 
480 Aquest és el nom de rebien els qui, presumptament enganyaven als turistes fent excursions 
més barates per després vendre’ls mantes cares.  
481 Revista Can Picafort, núm. 172. Març de 1997.  
482 «El turisme, qüestió d’estat» a Card.cat [Disponible a http://card.cat/2011/11/29/el-turisme-

questio-destat/] 
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El turisme convencional de sol i platja causa greus impactes tant ecològics, 

socials, com econòmics.  

El turisme sostenible no sols ha d'assegurar el respecte al medi natural i 

esser viable econòmicament; també ha de preservar la identitat cultural 

dels pobles i regular tant el fluxe turístic com la manera de fer aquest 

turisme. És necessari l'alternativa, és necessari el canvi483»  

 

Seguint en les posicions crítiques en dos articles d’opinió publicats per Miquel 

Àngel Tortell Frontera a la revista Can Picafort, relatava la seva visió sobre el 

turisme rural. En el seu primer article denunciava, respecte del turisme rural 

que:  

«Els efectes del turisme sobre la població són molts i variats. A alguns llocs 

són irreversibles, però als llocs verges de Mallorca (...) no hem de 

consentir que hi arribin aquests efectes. (...) Els estrangers se n’aniran i no  

vendran pus, però de merda que hauran deixat, Mallorca s'enfonsarà i 

nosaltres, els Mallorquins, amb ella; se n'aniran els quatre que ens han 

explotat a tots i a nostra terra cap a un altre lloc, amb les butxaques plenes 

i sense cap remordiment ni un. 

Els efectes ambientals que pot arribar a provocar aquest turisme, 

incrementen en gran mesura els efectes que ja hi ha. Principalment 

pol·lució atmosfèrica i paisatges degradats, però també: abocaments 

incontrolats, sobreexplotació per extraccions desmesurades: intrusions 

salines (...), problemes de depuració d'aigües residuals, problemes 

d'eliminació de residus orgànics (ja sabeu, la incineradora de son Reus) Al 

medi biòtic, ens trobam amb una ruptura de l'equilibri per freqüentació 

d'àrees naturals d'extrema fragilitat (penya-segats, boscos) i un impacte a 

través de la visita peatonal, a cavall, les acampades, els cotxes... sobre la 

fauna i la vegetació. D'altra banda, un fort impacte sobre el patrimoni 

paleontològic i arquitectònic, seguit d'una pol·lució arquitectònica amb 

barreres de ciment a primera línia de mar, per exemple, sobrecàrregues 

d'infraestructures, ocupació dels llocs privilegiats per part dels turistes...484» 

 

En el segon, i continuant amb el tema del turisme rural afirmava que:  

                                                 
483 «Quin turisme volem?» a Revista de Santa Margalida, núm. 53, maig 1999, p. 26-27. 
484 «El turisme rural (II)» a Can Picafort, núm. 172 març 1997, p. 5-6.  



206 
 

«D'ençà del ‘boom’ turístic, majoritàriament, els turistes s'han decantat per 

unes vacacions de sol i platja. Però de mica en mica l'elit turística (..) s'ha 

deixat encisar per l'embruixadora bellesa de la Mallorca profunda. Les 

conseqüències de la compra de terres per part dels alemanys no són tan 

negatives per als negocis de la costa (no arriben a ser depriments: alegrau-

vos-en capitalistes de la costa!) Supòs que els hotels es seguiran omplint 

estiu rere estiu, això sí, de gent amb menor poder adquisitiu. Aquesta gent 

dels extractes baixos de la població, com jo mateix som, seguiran anant a 

la platja, es seguiran engatant i continuaran anant a fer voltes amb un 

cotxe de lloguer i amb un mapa de Mallorca485»  

  

Totes aquestes qüestions tenen a veure amb problemes turístics a nivell 

general dels quals sen fan ressò a les seves pàgines les publicacions. Com en 

altres temàtiques no hem entrat a valorar aspectes turístics locals, car això 

dificultaria un bon anàlisi.  

 

Tanmateix un dels temes que a nivell general despertaren un interès mediàtic 

important és el tema de l’ecotaxa, el nou impost posat en marxa pel Govern de 

les Illes Balears486 l´1 de maig del 2002, que gravava en 1 euro al dia l´estada 

de turistes a les Illes. De fet, l´aplicació de l´ecotaxa va ocupar una part 

important de l´actualitat política durant l´any 2002, donat els recursos al 

Tribunal Constitucional i a la Comissió Europa que acaben donant la raó al 

govern autonòmic487. No obstant això, la mesura va comptar amb una forta 

oposició dels empresaris hotelers.  

 

En aquest context les publicacions de la premsa forana s’hagueren de 

posicionar sobre l’aplicació d’aquest impost turístic, ja fos de manera directa o 

                                                 
485 «El turisme rural (II)» a Can Picafort, núm. 179, octubre de 1997, p. 6 
486 Segons el Govern Balear, el fet que el 80% del PIB de les Illes provingués del turisme (onze 
milions de persones anuals) generava una despesa anual de 48.000 milions d´euros, destinada 
a temperar els efectes negatius sobre l´ecologia del país (disminució dels aqüífers en noranta 
centímetres en els darrers anys), que duplicava la mitjana estatal i havia de ser compensada 
convenientment. Aquesta ecotaxa, segons les previsions del Govern de les Illes Balears, 
representaria uns ingressos addicionals d´entre seixanta i setanta-dos milions d´euros anuals 
per millorar les infraestructures i zones turístiques i preservar el medi ambient. 
487 El 16 de gener el Tribunal Constitucional va aixecar de manera provisional la suspensió de 
l´impost turístic induïda per un recurs interposat pel govern espanyol, amb el suport del PP de 
les Illes, que el considerava una doble imposició que envaïa competències exclusives de 
l´Estat. El Tribunal Constitucional va considerar finalment que havia de prevaler l´interès 
autonòmic en la recaptació d´un tribut regulat per una llei legítima.  
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indirecta. Per exemple la revista Es saig d’Algaida publicà el febrer de 2002, un 

article del PSM-Entesa per Mallorca que argumentava a favor de l’ecotaxa:  

«Considerant que el turisme és el principal motor econòmic de les Illes 

Balears i que es tracta d'una indústria basada en el clima, la natura i el 

paisatge privilegiats del nostre país, és obvi que una de les prioritats de 

l'administració pública ha de ser protegir el territori i els recursos naturals. 

En aquest sentit, la recaptació de l'ecotaxa es dipositarà íntegrament en un 

Fons de rehabilitació d'espais turístics i es destinarà a la remodelació i 

rehabilitació de les zones turístiques, la recuperació de recursos i espais 

naturals, el manteniment de les activitats agràries tradicionals i de les 

artesanies locals, i la rehabilitació del patrimoni monumental i 

arqueològic.488»  

 

Per contra el Setmanari Sóller publicà el 2002 diversos articles amb una posició 

contrària a l’ecotaxa, quan es feia ressò de la posició del sector hoteler de 

Sóller que s'havia mostrat molt crític amb les intencions del Govern i que 

l'impost era injust ja que només el pagaven els que anaven als hotels. Poc 

després publicava els efectes de l’ecotaxa i com els hotels de Sóller 

obsequiaven regals per compensar la possible devolució de l’ecotaxa i es 

criticava que «el Govern no hagi enviat cap document que expliqui que s’ha 

d’abonar el nou impost489» . 

 

No obstant això, des del Govern de les Illes Balears amb Celestí Alomar al 

capdavant es va fer molta de feina de conscienciació dels beneficis de l’ecotaxa 

amb la premsa forana490.   

                                                 
488 «Sí a l’ecotaxa. Ecotaxa i balança fiscal: la postura del PSM-Entesa Nacionalista»a Es saig, 
núm. 254, febrer de 2002, p. 24. 
489 Vegeu: 

- http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277596/enfrontament-d-opinions-davant-
la-intencio-del-govern-d-aplicar-enguany-l-ecotaxa.html (28 gener 2002) 

- http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277805/els-hotelers-regalen-productes-
sollerics-per-compensar-l-ecotaxa.html (06 maig 2002) 

490 Vegeu: 

- http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/278063/alomar-diu-que-tomara-els-
edificis-de-la-base-amb-els-doblers-de-l-ecotaxa.html (16 de setembre de 2002) 

http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277596/enfrontament-d-opinions-davant-la-intencio-del-govern-d-aplicar-enguany-l-ecotaxa.html
http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277596/enfrontament-d-opinions-davant-la-intencio-del-govern-d-aplicar-enguany-l-ecotaxa.html
http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277805/els-hotelers-regalen-productes-sollerics-per-compensar-l-ecotaxa.html
http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/277805/els-hotelers-regalen-productes-sollerics-per-compensar-l-ecotaxa.html
http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/278063/alomar-diu-que-tomara-els-edificis-de-la-base-amb-els-doblers-de-l-ecotaxa.html
http://setmanarisoller.cat/actualitat/local/2002/278063/alomar-diu-que-tomara-els-edificis-de-la-base-amb-els-doblers-de-l-ecotaxa.html
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10. LA REVISTA ES SAIG D’ALGAIDA, UN MODEL DE PREMSA 
FORANA. 

 

Un bon exemple d’aquestes publicacions n’és el cas del municipi d’Algaida i la 

revista Es saig, que va sorgir en el si de la delegació de l’Obra Cultural Balear 

del poble491, fruit de les inquietuds d’un grup de persones vinculades a la 

Parròquia i a la candidatura d’Independents d’Algaida, com a continuació 

d’unes circulars i suplements que s’enviaven aproximadament cada mes a 

cadascun dels socis. Inicialment s’havia de titular Correu d’Algaida, però a 

l’hora de registrar-la es va optar per Es saig que té el mateix significat492. 

 

El primer número va sortir el mes de desembre de 1980, i en foren els directors 

Francesc Antich i Delfí Mulet i s’ha anat editant cada mes ininterrompudament 

fins a l’actualitat. 

 

Les tasques i activitats que desenvolupaven l’Obra Cultural Balear, a nivell 

general i la  delegació a Algaida en particular, quedaven reflectides en els 

continguts de la publicació, que va veure ampliats els seus continguts quan a 

l’abril de 1981 entrà a formar part de l’Associació de Premsa Forana de 

Mallorca. 

 

La tirada inicial era de quatre-cents exemplars, i s’encarregava de la seva 

impressió la revista Apóstol y Civilizador de Petra. En els primers números, la 

redacció i maquetació de la revista era totalment rudimentària: es 

mecanografiaven tots els escrits, es feien afegits, s’aferraven les fotografies i 

se’n feien fotocòpies per després passar-los a imprimir. Al llarg del temps la 

publicació ha anat augmentant el nombre de pàgines així com la part gràfica. A 

inicis dels anys noranta l’expansió dels ordinadors personals, va possibilitar una 

millor maquetació i disseny gràfic i en els darrers anys ha incorporat el color. En 

aquesta millora hi contribuí sens dubte el canvi d’impremta, ja que a partir del 

                                                 
491 La delegació algaidina de l’OCB sorgí a ran d’un curset de català durant l’estiu de 1972. 
Entre les activitats desenvolupades per aquesta delegació hi trobem la recuperació de 
tradicions populars com són els Cossiers d’Algaida i la festa d’en Cames Tortes, així com 
l’organització de conferències, cursets, taules rodones, recitals, mostres de cinema, ... i a més 
compta amb un grup d’excursionisme.  
492 «Una xerradeta amb Miquel Mulet i Pere Mulet» a Es saig, núm. 400 juny de 2014, p 49 
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número 150 va passar a imprimir la publicació l’empresa Tirrena, SA de 

Manacor, que encara avui continua realitzant aquesta tasca. En l’actualitat la 

tirada és troba sobre els 600 exemplars.   

 

Des dels seus inicis va quedar palès el seu caràcter local, si bé també hi 

podem trobar articles i notícies que fan referència a esdeveniments de caire 

més general, tant siguin de la comunitat autònoma, l’Estat o internacionals. 

Destaquen diferents seccions com ara l’editorial, el Calaix de Sastre (article 

d’opinió sobre temes polítics, culturals, ...), M’han dit que diuen (la visió irònica 

de les notícies del poble contades baix el pseudònim d’un sord), Moviment 

demogràfic, L’Ajuntament informa ..., Pina (notícies i comentaris d’aquest 

llogaret algaidí), Salut,  Hygia picoris (consells del manescal), Noticiari de l’OCB 

d’Algaida, Esports, Passatemps (en català) o la secció final “Una xerradeta amb 

...” (entrevista amb un personatge del poble o relacionat amb Algaida). 

 

La revista Es saig es va publicar des del número 0 (desembre de 1980) 

íntegrament en llengua catalana. I és que un dels propòsits de la publicació era 

la contribució a la difusió de la llengua catalana i la defensa de la cultura, el 

territori i la identitat pròpies de Mallorca, i d’Algaida en particular, i que la 

publicació l’ha anat repetint en diferents ocasions al llarg del temps. Valguin els 

fragments d’aquest editorial per il·lustra-ho:  

«La nostra postura ha estat evident i no gens dubtosa des d’un principi: 

emprar la nostra llengua procurant fer-ho de manera senzilla, clara, lo 

més planera possible, inclús utilitzant les variants dialectals a certes 

seccions i respectant sempre els gusts i preferències dels nostres 

col·laboradors, sacrificant a vegades la claredat a la correcció [...] 

Es tracta d’escriure tal com parlam. L’ortografia, que és un dels temors 

més freqüents, no ha d’ésser un obstacle. To és qüestió de gosadia, de 

fixar-nos en lo que llegim, de posar-hi atenció, de començar fer faltes, 

però posant interés (sic) en eliminar-les poc a poc i millorar de cada dia 

la nostra expressió [...] 

Hem perdut moltes coses des del 1715: sabem molt poc de la nostra 

història, de la nostra cultura, de la nostra tradició de govern; la nostra 

personalitat com a poble no és morta, però està ben adormida. Ara bé 

hem conservat amb tota la seva vitalitat la nostra llengua [...] 
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Amb la nostra revista voldríem haver aportat el nostre granet d’arena a 

la tasca de recobrament de la nostra llengua a tots els nivells; és 

evidentment, una petita llavor que voldríem que fructificàs [...]»493.  

 

Amb tot, durant els primers números a causa potser de què es 

mecanografiaven amb una màquina d’escriure rudimentària i de la falta d’un 

rodatge d’escriptura en llengua catalana, trobem a la revista la utilització de les 

variants dialectals en diferents seccions, la qual cosa comporta sovint un ús 

desmesurat d’articles salats, ús de l’article lo (que no és correcte en català, 

encara que s’utilitzi de manera col·loquial). També hi trobem errors ortogràfics 

com l’ús incorrecte de les grafies a i e quan representen el so neutre i de lèxic, 

així com diversos errors de picada dels textos. Es saig ha evolucionat amb 

valentia i ha posat interès en els números posteriors en la correcció lingüística 

dels textos abans de publicar-los, aprofundint en la normalització de la pròpia 

publicació. 

 

Els promotors de la revista Es saig l’han considerada sempre un mitjà de 

comunicació obert a totes les ideologies i tendències polítiques de caire 

democràtic, però el seu origen i evolució mostren una línia editorial ben 

definida, que ha quedat palesa tant en els textos editorials com en els articles i 

seccions de la pròpia publicació. 

 

Així, a la revista algaidina hi trobem textos de diferents partits polítics com els 

de l’Agrupació Socialista d’Algaida, d’Unió Mallorquina i en menor mesura del 

Partit Popular. Sens cap dubte però, destaquen sobretot els escrits i articles de 

l’Agrupació del Partit Socialista de Mallorca a Algaida, als que se l’hi ha d’afegir 

la secció «Cròniques municipals» on els regidors del PSM a Algaida feien una 

valoració política dels esdeveniments i decisions presses pel consistori algaidí. 

Aquest fet ha donat lloc a que diferents lectors i grups polítics d’Algaida hagin 

identificat la revista Es saig amb el PSM, identificació que ha estat sempre 

negada per la direcció de la revista en distintes editorials. 

 

                                                 
493 «Editorial», Es saig. [Algaida], núm. 13, gener de 1982, pàg. 2 
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Es saig va dur a terme la publicació d’una sèrie d’articles relacionats amb la 

cultura d’Algaida. Entre els responsables d’aquesta tasca cal destacar Miquel 

Sastre Pujol «Fiolet», qui va encarregar-se de les sèries «Les nostres 

possessions»494, «Els molins fariners d’Algaida»495 i «Els molins aiguaders i 

espais irrigats d’Algaida»496. També hi ha hagut espai per a la divulgació 

ecològica i de la natura com és el cas de la sèrie «Les nostres plantes» de 

Jaume Jaume i Oliver497 

 

Una de les tasques que mereix ser destacada és la recuperació de tradicions 

populars com la festa de’n Cames Tortes, de foment de la llengua catalana i la 

recuperació de les nostres tradicions com el rescat i publicació de gloses498, 

adagis499, rondalles500 o entremesos501. 

 

Finalment cal fer constar que la revista es saig es finança via subscripcions i 

vendes directes i subvencions municipals i les que procedeixen i tramiten des 

de l’APFM, i sense publicar anuncis publicitaris a excepció dels que s’estan 

obligats per motius de subvenció pública.  

 

La revista Es saig ha estat i encara és el principal mitjà de comunicació que 

tenen les diferents entitats locals, persones i administració per informar al 

municipi d’Algaida de tot allò que els pugui interessar, però també serveix com 

                                                 
494 Aquesta sèrie, publicada entre el març de 1987 (Es saig, núm. 70) i el juny de 1990 (Es saig, 
núm. 114), va obtenir el 1988 un premi de l’Associació de Premsa Forana per la seva qualitat. 
A l’any 2000, l’Ajuntament d’Algaida publica la col·lecció completa que té la següent referència 
bibliogràfica. SASTRE PUJOL, Miquel. Possessions d’Algaida. [Col·lecció Panoràmica, núm. 1]. 
Ajuntament d’Algaida, 2000. 
495 Aquesta sèrie fou publicada per la revista Es saig entre l’abril de 1991 (núm. 124) i el juliol 
de 1993 (núms. 152-153). 
496 La sèrie d’articles «Els molins aiguaders i espais irrigats d’Algaida» fou publicat a la revista 
Es saig entre el mes de setembre de 1998 (núm. 213) i el mes de juliol de 2000 (núm. 
235/236). 
497 La sèrie «Les nostres plantes» de Jaume Jaume i Oliver es publicà a la revista Es saig entre 
el març de 1994 (núm. 159) fins el novembre del 1997 (núm. 203). 
498 Una glosa és una cançó popular curta, sovint improvisada. La majoria són de quatre versos 
heptasil·làbics que rimen amb algunes de les següents estructures: a b b a, a b a b, a b c b. A 
les gloses llargues o conjunt de gloses se’ls denomina glosats. Els encarregats de fer gloses 
són els glosadors. 
499 Sentència antiga. 
500 Una rondalla és una narració breu de caràcter fantàstic, llegendari però amb elements reals 
destinada per a l’entreteniment dels infants. 
501 Peça teatral de caràcter menor, escrita en llenguatge planer i sovint dialectal destinada a un 
públic pagès i menestral. 
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una eina de divulgació de la cultura, la llengua, la defensa del territori de les 

nostres illes. Tota aquesta tasca l’han desenvolupada partint dels seus 

objectius primordials: que la publicació havia de ser en llengua catalana i 

sensible a totes les tendències i ideologies del poble. Ha estat una tasca dura, 

no exempta de polèmiques polítiques, ecològiques i culturals.  

 

En primer lloc, es va donar un polèmica entre alguns dels redactors de la 

revista i el partit de l’oposició a l’Ajuntament que en aquella època era el grup 

de la UCD, alguns dels seus membres es passarien amb posterioritat a les files 

d’Aliança Popular. Quan, després de les eleccions municipals de 1983, Bernat 

Sastre d’Aliança Popular aconseguí la batlia gràcies al vot trànsfuga de dos 

regidors del PSOE.  Bona part d’aquesta oposició es feia des de la secció 

«Cròniques municipals» que signaven els representants del PSM a 

l’Ajuntament: els comptes municipals, el comiat de la bibliotecària municipal, o 

la forma en què el batle es gastava els diners del municipi502, etc. 

 

Es Saig també ha contribuït en la defensa del patrimoni local, com ara la 

recompensa oferta per recuperar la pila baptismal manllevada de l’oratori de 

Castellitx o la denúncia dels desperfectes que havia patit la creu del cementeri 

vell503 Pel que fa a les polèmiques mediambientals, la primera d’elles la trobam 

amb la posició contrària a la ubicació d’una fàbrica d’aglomerat asfàltic, donant 

suport a l’equip de govern de l’Ajuntament504 o en contra de la incineradora de 

Son Reus i la possibilitat que les cendres es dipositessin en el municipi 

d’Algaida. 

 

Potser una de les polèmiques més fortes hagi estat la defensa dels pins del 

recinte escolar de «ses Escoles». Si bé ja hi havia hagut un intent de tallar-los 

el 1989, l’Ajuntament d’Algaida, amb Francesc Antich de batle, va reprendre 

aquesta idea l’any 1996, quan va decidir reformar el recinte escolar. La revista 

Es Saig va fer un campanya enèrgica per tal d’evitar aquesta talla, la qual 

                                                 
502 «Calaix de Sastre», Es saig, núm. 49 i 50 (juliol-agost de 1985), p. 6-7. 
503 «Editorial», Es saig, núm. 67, (maig de 1986), p. 3 
504 Andreu Majoral: «La fàbrica d’aglomerat asfàltic»,  Es saig, núm. 25 (gener de 1983), p. 6-7. 
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finalment es va produir el 28 d’agost de 1996505.La revista Es Saig es va veure 

obligada a demanar moderació i contenció als seus col·laboradors i lectors, 

recordant que la revista tan sols es responsabilitza de l’Editorial, fragment del 

qual reproduïm: 

«Aprofitam per recordar-vos una advertència que repetim a cada número 

de la revista: Es saig només es responsabilitza de l’editorial. Volem aclarir 

això perquè a vegades hem sentit: “ho diu Es saig”, quan qui ho diu molt 

sovint és un col·laborador que expressa unes opinions a títol personal. 

L’editorial si que manifesta el pensament de la revista i és on es veu la línia 

ideològica que segueix, una línia clara i sense embuts que tothom que vol 

sap com és. (...) moltes vegades no estam d’acord amb opinions que 

publicam de col·laboradors o de lectors. La nostra obligació i el nostre 

compromís és de publicar-les, però vos agraíriem que discerníssiu i 

comprenguéssiu el que correspon a cada u506».  

 

Malgrat la polèmica, la publicació va adoptar una actitud de ponderació en el 

tractament del tema, ja que va publicar totes les cartes i escrits relacionats que 

hi arribaren, alguns dels quals tenien un caire personal entre el batle507 i alguns 

dels col·laboradors de la revista, que foren insultats titllant-los de bubotes508. 

 

Un altre tema de polèmica fou el tema urbanístic. L’any 1981, l’Ajuntament va 

presentar les primeres Normes Subsidiàries. En aquest sentit, des de la revista 

es mostraren crítics davant la defensa dels interessos particulars davant els 

generals en diferents ocasions, i foren nombrosos els editorials que feren 

referència a la manca de normes subsidiàries al municipi509. Després d’una 

                                                 
505 «Crònica negríssima» a Es saig, núm. 189 (setembre de 1996), p. 7. 
506 «Editorial. Contrast d’opinions» a Es saig, núm. 191 (novembre de 1996), p. 2 
507 El batle era Francesc Antich, tot i que signava els escrits a Es saig com a «Xesc Móra, veí 
del poble d’Algaida». Aquest és el nom popular amb el qual se’l coneix a Algaida. Curiosament 
havia estat un dels primers directors de la revista. Es saig, núm. 189 (novembre), p. 6. 
508 En aquest sentit, i referint-nos a la polèmica en qüestió, una de les crítiques que fa el batle 
és la hipocresia amb què la revista retrata determinades temàtiques mitjançant articles que 
apareixen pseudònims. El batle Francesc Antich criticà la decadència del l’Obra Cultural Balear 
a Algaida, els Cossiers i els «desastrosos resultats electorals» del PSM. Aquesta crítica tingué 
resposta des de la secció  Calaix de Sastre, recordant que a nombroses revistes de la Part 
Forana els seus col·laboradors utilitzen pseudònims i puntualitzant el fet que el PSM mai havia 
estat majoritari a Algaida. Cal dir, però, que en qualsevol cas, tots dos autors consideraren el 
«debat»” com a simples anècdotes, encara que carregades d’ironia i, en ocasions, de 
sarcasme.  
509 Vegeu 

- «Editorial» a Es saig, núm. 15 (març de 1982), p. 2;  
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primera aprovació, el Consell de Mallorca no les va acceptar, per tant 

s’hagueren de tornar a redactar. El març de 1999, l’Ajuntament va acordar 

l’aprovació provisional, però tampoc fou aprovada pel Consell. L’aprovació 

definitiva de les normes subsidiàries fou el 22 de març de 2002, fet que va ser 

rebut amb una gran «alegria» per la revista510. 

 

Un altre tema a destacar fou la reforma circulatòria i la manca d’aparcaments. 

Les successives reformes circulatòries que ha viscut el municipi algaidí d’ençà 

del juliol de 1996 fins la més recent de finals de 2005 han estat criticades en 

nombroses ocasions, tant a les seccions M’han dit que diuen com en els 

editorials. En totes les seves reivindicacions sempre hi trobem la sol·licitud de 

treure la carretera Palma – Llucmajor fora del nucli urbà mitjançant una 

circumval·lació o ronda, que al 2015 encara no s’ha construïda511 

 

Tampoc podem deixar de banda alguns dels debats sobre la línia editorial de la 

publicació que mantingueren els dirigents de l’Ajuntament i els col·laboradors 

de la revista o quan el consistori va decidir publicar la seva pròpia revista 

municipal Punt Tres512, sense signatura per part dels col·laboradors513, fet que 

motivà una polèmica entre la publicació forana, que considerava que això 

suposava tudar els doblers del poble:  

«Una novetat d’aquest estiu ha estat la revista que va treure l’Ajuntament: 

Punt Tres. Comentaris per a tots els gusts, però unànimes pel to 

triomfalista de tots els escrits que hi apareixen. Un grup que la mirava 

comentava que hi trobaven a faltar temes tan actuals i calents com la 

circulació, aparcaments, renous, normes subsidiàries, etc. (...) I un altre 

comentari que hem sentit sobre aquesta publicació és el seu cost; un va dir 

que només hauria costat quatre o cinc vegades la subvenció que dóna a 

aquesta revista anualment514» 

                                                                                                                                               
- «Editorial» a Es saig, núm. 41 (maig de 1984), p.2;  
- «Editorial» a Es saig, núm. 143 (novembre de 1992), p. 2;  
- «Editorial» a Es saig, núm. 155 (novembre de 1993), p. 2. 

510 «Editorial» a Es saig, núm. 256 (maig 2002), p. 2. 
511 «Editorial» a Es saig, núm. 187 i 188 (juliol i agost 1996), p. 6-7. 
512 El primer número data de juliol de 2000, el segon el desembre de 2000 i el tercer l’abril de 
2001. El 2004 se’n farien unes edicions més modestes en format A4.. 
513 «La pregunta és: qui són els col·laboradors, ja que si no anam errats, no hi ha una sola firma 
en tota la revista». Un sord. «M’han dit que diuen» a Es saig, núm. 239 (2000), p. 5. 
514 «M’han dit que diuen» a Es saig, núm. 237 (2000), p. 4. 
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No obstant això, la relació Es saig – Ajuntament ha estat fluida i recíproca, i 

malgrat les polèmiques cada any el consistori concedeix una subvenció 

municipal a la revista. Darrerament però les fortes crítiques s’han reduït 

pràcticament a la defensa de la llengua catalana. Les crítiques cap al govern 

municipal han anat en retrocés per passar a ser més crítics amb les polítiques 

centralitzadores i contra la llengua pròpia del govern de l’estat i autonòmic, 

quan aquests han estat governats pel Partit Popular. 

 

En els darrers temps, sobretot des de la segona meitat de la primera dècada 

del segle XX, la revista Es saig ha esdevingut un referent cultural de primera 

magnitud en l’àmbit local però, a la vegada, ha anat deixant de ser un referent 

en la generació d’un debat en la forma de fer la política municipal, i s’ha dedicat 

més a seccions fixes de caire cultural dedicades a l’astronomia, veterinària, 

flora d’Algaida i entrevistes a algaidins, piners i randins o personatges 

relacionats amb el poble.  Tanmateix hi podem trobar informacions lúdiques, 

culturals, de foment de la cultura, que continuen amb la tasca de fer país, però 

mancades de la tradició crítica dels primers números de la publicació, carregats 

de lucidesa i crítica. Es troben a faltar els debats sobre els grans problemes del 

municipi. 

 

El juliol de 2014 posaren en marxa una web (www.essaig.cat) amb la intenció 

de fomentar un model mixt de paper i digital, de tal manera que els subscriptors 

en paper podrien accedir a l’edició en pdf i l’hemeroteca digitalitzada. La manca 

de temps ha motivat el retard en la posada en marxa d’aquesta iniciativa. No 

obstant això, el maig de 2015 es va posar en marxa un noticiari digital amb la 

intenció de donar més importància a la informació diària del municipi i de 

contribuir també a l’edició en paper del diari aportant informacions.  

 

La revista Es Saig ha desenvolupat amb escreix una gran tasca de divulgació 

cultural i lingüística i ha contribuït, de manera destacada, en el procés de 

formació de la societat civil d’Algaida, Pina i Randa, des d’una perspectiva 

crítica amb la realitat més propera. Superats els 400 números i a prop de 

complir 35 anys de vida, cal felicitar als seus responsables per haver 

http://www.essaig.cat/
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aconseguit la continuïtat d’una revista íntegrament en català de poble i per al 

poble,. 
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11. CONCLUSIONS  

 

El fenomen general de la premsa regional i provincial, desplegat als principals 

països europeus en el darrer quart del segle XIX, com a complement dels grans 

diaris nacionals, té la particularitat mallorquina catalana d’un mercat propi que 

ha donat lloc a un model de premsa local, la premsa forana.  

 

Les publicacions periòdiques de la Part Forana de Mallorca han estat i encara 

són els principals mitjans de comunicació que tenen les diferents entitats locals, 

persones i administració públiques per informar de manera propera d’allò que 

passa en els diferents municipis de Mallorca. 

 

La premsa forana ha experimentat un procés de continuïtat a partir de les 

primeres publicacions sorgides a finals del segle XIX a Sóller i Felanitx, les 

quals han evolucionat i arribat fins als nostres dies, així com també amb el 

conjunt de publicacions sorgides a mitjans del segle XX i durant els anys 

seixanta (Perlas i Cuevas, Bona Pau etc) , bona part de les quals, tot i que amb 

canvis encara continuen avui en dia 

 

A finals dels seny setanta, però sobretot des dels anys vuitanta, bona part 

d’aquest premsa comarcal ha dut a terme una  adequació al mercat plenament 

competitiu i ha gaudit de la revolució tecnològica de la informatització de la 

impremta. Les publicacions viuen un procés d’adaptació a l’evolució de les 

noves tecnologies i de professionalització, i lluiten per subsistir en un món, el 

de la comunicació, cada vegada més digitalitzat. De fet són diverses les 

publicacions que o bé conviuen o bé s’han passat al format digital.  

 

L’àmplia difusió, la seva gran popularitat i la seva proximitat i accessibilitat fa 

que siguin uns mitjans molt llegits i fins i tot molt arrelats en els seus àmbits. 

 

A partir de les hipòtesis plantejades i davant la present investigació podem 

arribar a la següents conclusions:  
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1. La premsa forana és una font històrica de primera magnitud ja que per 

investigar història dels municipis i la realitat de les seves organitzacions 

polítiques, patronals i sindicals, s’ha de fer a partir de la consulta de les 

publicacions locals, algunes amb una tradició centenària. La premsa forana ha 

tengut una transcendència social i política, i fins i tot, han pogut influenciar en el 

decurs de la història municipal, i també, autonòmica, i això fa que en aquesta 

tesi el conjunt de l’anàlisi sigui de forma global i no acurada de cadascuna de 

les publicacions. Car la història de la mateixa publicació també va lligada a la 

història de la localitat o del municipi.  

 

Això explica que alguns municipis hagin tengut diferents publicacions al llarg de 

la seva història i en ocasions hi ha hagut coincidència de diferents publicacions 

dins el mateix municipi. En alguns casos ja sigui perquè les revistes sorgiren en 

llogarets o barriades del poble o bé perquè en el sí dels municipis sorgiren 

iniciatives periodístiques diferents.  

 

Aquestes publicacions han tengut una forta influència social dins la població, 

donada la seva relació amb les moviments associatius dels municipis, elements 

relacionats amb les parròquies dels pobles, amb persones relacionades amb la 

defensa de la llengua i del medi natural, etc. Però apostant per la pluralitat de 

sectors i persones que participaven de manera directa o indrecta en les 

publicacions. Són moltes les entitats locals, grup d’esplai, grups excursionistes, 

clubs esportius, associacions culturals i de tercera edat que han fet ús de les 

seves pàgines per difondre les seves activitats i notícies.  

 

La premsa forana ha contribuït a la transparència en la gestió dels ajuntaments 

democràtics nous, sorgits després de la dictadura, però a la vegada de la seva 

evolució posterior. D’aquí que, malgrat alguna discrepància en la gestió o el 

tractament de les notícies, hagin estat pocs els ajuntaments qe s’hagin atrevit a 

llevar-los les subvencions i ajuts municipals. Aquesta força social és la mateixa 

que explica que les altres institucions, el Govern de les Illes Balears i el Consell 

de Mallorca hagin optat de donar suport a aquest tipus de publicacions, 

independement del color polític dels governants.  
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2. La premsa suposa un element patrimonial de molta importància, no només a 

nivell bibliogràfic, que també, sinó com un element més que cal ser protegit. La 

consulta de les publicacions de la premsa forana s’ha pogut dur a terme de 

forma acurada gràcies als diferents projectes de protecció i digitalització 

d’aquestes publicacions de la premsa forana. Que no totes estiguin 

digitalitzades, especialment la més antigues fan que aquest sigui un patrimoni 

periodístic que caldria protegir. L’APFM ha fet servir el seu lideratge per posar 

en marxa tot aquest procés de digitalització de la premsa forana que no s’ha 

pogut continuar en el marc de la col·lecció digital de l’Associació de la Premsa 

Forama de la Biblioteca de la UIB, a causa de la manca d’ajuts institucionals.  

Tampoc ajuda que cada revista hagi optat per digitalitzar les seves revistes per 

separat i pujar-les a la xarxa amb altres sistemes. La manca d’un repositori 

global de la premsa digitalitzada, com si ocorre a Catalunya amb Iquisoc.cat fa 

que en primer lloc la premsa no estigui catalogada sinó dispersa a diferents 

indrets de la xarxa, i que tampoc es doni coherència al procés de digitalització 

posat en marxa el passat 2008.  

 

A la vegada, la premsa forana és una font històrica de primera magnitud per 

conèixer l’esdevenir dels municipis de la parti forana de Mallorca des de finals 

dels anys vuitanta fins a l’actualitat. En aquest sentit, l’accés a les publicacions 

de la part forana a través de la Col·lecció digital del Servei de Biblioteca de la 

UIB és amb diferència, la col·lecció més consultada de totes les col·leccions 

digitals d’aquesta biblioteca digital, informació que ens ha facilitat els 

responsables del servei.  

 

3. La premsa forana ha contribuït al procés de normalització lingüística. la 

qüestió lingüística i cultural ha estat una constant a les pàgines d’aquestes 

publicacions i que majoritàriament hagin estat en català de bon segur ha 

contribuït a la difusió de la llengua pròpia i a una certa alfabetització. Car 

moltes cartes del lector estan escrites en un català no normatiu però amb la 

voluntat d’escriure en la llengua pròpia cosa que es veu reflectida a les revistes.  

 

La premsa forana esdevé un conjunt de publicacions, majoritàriament amb 

consciència identitària, que connecten des de la llengua pròpia amb la realitat 
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actual de la societat conformada en les transformacions econòmiques, socials i 

polítiques, entre la comunicació local i la comunicació nacional. Igualment la 

premsa forana ha contribuït a la difusió del patrimoni cultural i natural a partir 

d’un vessant ecologista i progressista, la majoria de les quals properes a 

plantejaments nacionalistes i/o regionalistes, sobretot les lligades a 

associacions culturals o delegacions de l’obra Cultural Balear, sorgides 

majoritàriament a partir dels anys vuitanta del segle XX. Moltes d’aquestes 

publicacions sorgien a l’aixopluc de les delegacions local d’aquesta entitat en 

defensa de la llengua i la cultura pròpia i això s’ha vist reflectit en els seus 

plantejaments editorials.   

 

El gran boom de la premsa forana s’ha donat a partir de finals dels anys 

setanta i sobretot durant la dècada dels anys vuitanta, i a l’empara d’entitats 

com l’església, els grups d’esplai i especialment de les delegacions locals de 

l’Obra Cultural Balear als diferents pobles, i especialment favorables a la 

defensa i la recuperació de la llengua pròpia i del patrimoni històric, artístic i 

cultural.  

 

No obstant l’anterior, no totes les publicacions són íntegrament en llengua 

catalana ni tampoc defensaven o defensen plantejaments progressistes. De fet, 

algunes publicacions tenen un caire netament conservador i d’altres opten per 

posicionaments de disglòssia lingüística: fent ús del castellà per als editorials  

de les publicacions i deixant el català com la llengua de la resta de continguts 

culturals. D’aquesta manera els responsables de les publicacions denoten que, 

per ells l’opinió editorial de la revista no s’ha de fer en la llengua pròpia, sinó en 

llengua castellana.   

 

4. Algunes revistes han estat possible gràcies a la voluntat d’un conjunt de 

persones de professions liberals (mestres, metges, etc), d’intel·lectuals, 

sacerdots de les parròquies i també dels grups d’esplai, etc, la majoria de les 

quals duent a terme una participació desinteressada. En alguns casos 

pertanyien a unes minories intel·lectuals i coneixedores de la cultura pròpia, 

una generació de gent jove que reivindicava autonomia, llengua cultura i país, 

ja des de finals de la dictadura i durant la transició democràtica. Son aquestes 
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persones les que tenien la capacitat per posar—se al capdavant d’aquestes 

publicacions.   

 

Del conjunt de persones que es dedicaren a publicar o posar en marxa les 

revistes de la premsa forana són majoritàriament homes si bé les dones de 

cada vegada han jugat un paper molt important en algunes publicacions, fins al 

punt que algunes d’elles només han estat fortament impulsades per dones. 

N’és una bona mostra el fet del conjunt de les revistes de premsa forana, sis 

hagin estat dirigides per dones, a més de la resta que han tengut càrrecs de 

responsabilitat en el sí de les publicacions o de l’Associació de la premsa 

forana.  

 

En algunes revistes s’han donat els casos que han tingut segones i terceres 

generacions de persones responsables que, des del voluntarisme, han 

participat en posar-se al capdavant de publicacions locals persones de 

diferents generacions i aquest fet ha donat pluralitat a les mateixes 

publicacions.  

 

Tanmateix les revistes de premsa forana presenten un problema de relleu 

generacional, de recerca de nous redactors i col·laboradors, a més de nous 

públics. L’alt compromís d’alguns dels seus responsables en les revistes de les 

quals en són responsables és un factor que pot limitar aquest relleu o que sigui 

difícil de suplir. En són dos exemples el cas de la revista Sa Font de Son 

Servera que ha tancat per la jubilació del seu director per problemes de salut 

sense que hi hagi hagut relleu oles dificultats amb que es troba la revista 

Miramar de Valldemossa de continuar amb la maquetació i la publicació de la 

revista, després del traspàs de la seva ànima mater, Antònia Serrano.  

 

5. La premsa forana també ha contribuït a la difusió del procés autonòmic, i ha 

acostat la realitat local i autonòmica des d’una perspectiva pròpia i propera al 

públic, que ha donat com a resultat la creació d’una certa identitat per part de la 

ciutadania amb la realitat política que els envolta (municipi, illa, comunitat 

autònoma i en alguns casos fent ús del terme Països catalans).  
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Les publicacions, des de les seves pàgines, han contribuït de manera important 

a possibilitar que bona part de la població fes el pas d’una societat pròpia d’una 

dictadura mancada de llibertats i de drets, per una nova societat en una 

incipient democràcia i unes noves formes de fer política i també de fer oposició.   

 

6. La premsa forana ha donat lloc a una nova fórmula associativa, fins 

aleshores, desconeguda a Balears, que va donar lloc a la creació de 

l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca. Sense l’APFM la majoria 

d’aquestes revistes difícilment haguessin pogut sobreviure i s’ha treballat per 

donar cohesió a una marca, Premsa Forana, sota el principi de la singularitat 

d’aquestes publicacions. No obstant això, encara queda molta feina per fer i 

caldria considerar altres projectes associatius com l’Associació de Premsa 

Comarcal de Catalunya i la seva capacitat d’aglutinar i defensar un model propi 

de premsa comarcal o la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, 

Revistes i Mitjans Digitals sorgida el 2014 i en la qual finalment no l’Associació 

de la Premsa Forana no s’hi ha incorporat. 

 

7. La premsa forana s’ha desenvolupat en un marc de comunicació propi 

caracteritzat per ser uns mitjans poc professionalitzats, per l’heterogeneïtat en 

la periodicitat de les publicacions, la majoria de les publicacions com a 

partid’entitats associatives sense finalitat lucrativa. No obstant això, s’han donat 

casos de petites empreses, o associacions que ha tengut un plantejament 

empresarial, que han tendit a aconseguir una certa rendibilitat económica 

gràcies a la professionalització de la tasca periodística.  

 

Tanmateix les publicacions de la premsa forana presenten una gran sociabilitat. 

Entorn a les revistes se generen una sèrie de debats i de discussions, que les 

converetixen en una publicacions molt llegides i rellegides. Al voltant 

d’aquestes publicacions s’hi han formats conjunts de persones compromeses, 

total o parcialment en dur a terme la tasca de publicar-les i d’aportar 

información, debat i cultura al poble on s’hi ubiquen.  

 

8. A partir dels diferents anàlisis sobre els tiratges i difusió de la premsa 

comarcal, que han estat facilitats a l’autor d’aquest estudi des de l’Associació 
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de la Premsa Forana, es fa difícil establir un model econòmic de la premsa 

forana, car bona part de les publicacions són editades per associacions 

culturals algunes sense identificació fiscal ni elaboració de cap mena de 

pressupostos i a la vegada estan molt condicionats a la recepció de la 

publicitat.  

 

La premsa forana no compta amb un model econòmic ben definit, donada la 

seva heterogeneïtat de les publicacions, si bé basat sobretot en les 

subvencions, que poden arribar al 50 % dels pressuposts, i les subscripcions i 

la venta directa del 50 %. Pel que fa a les empreses, i per tal d’intentar el model 

seria  que entre un 60-70 % procediria de la publicitat, 20-30 % de 

subscripcions i venda directa i un 10 % de subvencions. Si bé aquests 

percentatges varien d’unes publicacions a altres.  

 

Tanmateix podem concloure que la premsa forana ha rebut importants 

ingressos procedents de les subvencions i ajudes públiques de les diferents 

institucions. No obstant això, la manca d’institucionalització de les ajudes a la 

premsa directa segons el seu tiratge, com si fan des de la Generalitat de 

Catalunya, ha dificultat el normal desenvolupament de la premsa forana, donat 

que els ajuts governamentals estaven condicionats a la voluntat política dels 

governants.  

 

Algunes d’aquestes publicacions són modestes i requereixen d’ajudes 

públiques per poder subsistir i poder oferir un producte d’una certa qualitat. 

Aquestes revistes no haguessin pogut accedir a les subvencions i ajudes 

públiques sense el lideratge de la l’Associació de la Premsa Forana, que des 

dels seus inicis es va posar a la recerca de formes de subsistència de les 

mateixes publicacions. Sense les gestions fetes per l’entitats, la durada 

d’algunes publicacions i la seva supervivència hagués estat molt menor.   

 

De fet en els darrers temps, amb una important reducció de les subvencions 

públiques, algunes de les publicacions han cercat impremtes més barates i han 

reduït el nombre de pàgines i d’exemplars per intentar subsistir. Malauradament 

altres han optat pel tancament davant la impossibilitat de fer front a les 
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despeses d’impressió,no tant de pagar els col·laboradors ja que la majoria 

d’ells no cobren.  

 

El futur de la premsa forana és incert. Es requereix de trobar el relleu 

generacional, no només en els professionals i col·laboradors que fan part de la 

premsa forana, sinó també en els públics que compren i llegeixen aquests tipus 

de publicacions. Són moltes les revistes, especialment les que no són 

d’empreses periodístiques, que tenen dificultats per trobar a persones que 

renovin de continguts les pàgines de les publicacions i acostar-los cap a nous 

públics.  

 

Amb la crisi de les publicacions en paper,algunes de les publicacions han optat 

passar-se únicament al format digital i d’altres per la convergència entre dos 

formats, el paper i el digital. L’Associació de la Premsa Forana hauria de poder 

liderar la transició d’aquestes publicacions cap al món digital i fomentar que 

aquestes publicacions puguin sobreviure més enllà de la desaparició del paper. 

Les revistes també han d’adoptar nous llenguatges i fer-se presents a les 

xarxes socials i a la web per donar continuïtat als continguts que es publiquen 

en paper. En definitiva, aconseguir arribar a nous públics.  

 

Igualment cal apostar de manera forta per un model de negoci clar, si més no 

que no sigui deficitari, liderat per la mateixa Associació i que pugui servir 

d’aixopluc a moltes de les publicacions que puguin garantir la continuïtat de 

bona part de les publicacions que son editades per associacions culturals, les 

quals sense l’ajuda de l’APFM no seria possible la seva supervivència.   
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12. FONTS 

 
12.1 Les publicacions de la part forana 

Pel que fa a les fonts de la tesi, aquestes han estat les col·leccions de premsa, 

els arxius de les publicacions disponibles a la seu de l’Associació de la Premsa 

Forana de Mallorca, ubicada al carrer Princesa 24 de Sant Joan.  

També a través de l’Hemeroteca de l’entitat disponible online a través del 

Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears i que 

està pariclament digitalitzades, que han estat tractades dins la recerca, , i que 

va néixer sota l'impuls d'algunes publicacions històriques, davant la necessitat 

dels seus representants d'establir relacions i també, per tractar les possibles 

solucions de les problemàtiques comunes que tenien aquestes publicacions.  

Entre les publicacions objecte d’estudi destaquen per ordre alfabètic, i en els 

anys que s’han publicat:  

7 Setmanari de Llevant (Manacor) – 1986 - … 

Alcudia – 2004-2005 

Algebelí (Muro) - 1962-1995 

Apóstol y civilizador (Petra) – 1974-2014 

Ariany, 1969 - 2007 

Arròs amb salseta (Binissalem), - 1994-… 

Artà – 1983-1985 

A vistes de poble (Estellencs) - 1996-2002  

A tota plana (Manacor) – 1984-1986 

Badia d’Alcúdia – 1988-1998 

Baula (Sineu) – 1995-1998 

Bellpuig (Artà) – 1960-… 

Binissalem – 1981-1984 

Bona Pau (Montuïri) – 1952-… 

Cala Millor 7 (Son Servera) – 1989-…  

Campanet – 1982-…  

Campos, revista d’informació general – 1981-1987 

Can Picafort (Santa Margalida) – 1980-… 
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Cap Vermell (Capdepera) – 1980-2007 

Castell (Llubí) – 1986-1989 

Cent per cent (Manacor) – 2002-…. 

Cercle d’Estudis d’Alaró – 1970-1989 i 1992-1995 

Coanegra (Santa Maria del Camí) – 1981-… 

Damunt damunt (Sant Joan) – 1991-2014 

Diari de Buja (Búger) – 1978-1984 

Dies i coses (Calonge) – 1987-… 

Dijous (Inca) – 1974-… 

Díngola (Sineu) – 2010-… 

Es castellet (Bunyola) – 1968-2013 

Es Gall (Pollença) – 1979-1981 

Es Grop d’Esporles – 2003-2005 

Es Molí nou (Vilafranca de Bonany) – 1986-1999 

Es Pi Gros (Lloret de Vista Alegre) – 1978-1992 

Es Saig (Algaida) – 1980-… 

Felanitx – 1935-… 

Fent carrerany (Maria de la Salut) – 1986-…  

Flor de card (Sant Llorenç des Cardassar) – 1972-2013 

Furn-Al-Lugg (Fornalutx) – 2003-2007 

Galatzó (Puigpunyent) -  1986-2002 

Inca Revista – 1986-2000 

Jussana (Ses Salines) – 1981-1983 

La Veu (Calvià) – 2000-2002  

L’Estel de Mallorca (s’Arenal) – 1981-… 

Lloseta – 1983-…  

Llucmajor de pinte en ample  – 1981-… 

Llum d’oli (Porreres) – 1978-1989, 1993-… 

Maganova – Andratx – 1985-…  

Manacor comarcal – 1980-… 

Mel i sucre (Sant Joan) – 1980-… 

Miramar (Valldemossa) – 1989-… 

Montaura  (Mancor de la Vall) – 1987-… 

N’Alí (Andratx) – 1986-… 
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París – Baleares (s’Arracó) – 1958-1998 

Perlas y Cuevas (Manacor) – 1960-… 

Porto Cristo (Manacor) – 1983-… 

Pòrtula (Pòrtol, Marratxí) – 1981-2006 

Punt informatiu de Pollença – 1995-… 

Pu-put (Llubí) – 1979-1982 

Raiguer (Inca) – 1983-1984 

Ressò (Campos) – 1988-…  

Revista de Sineu – 1982-1986 

Sal i Xeixa (Santanyí) – 1984 -1987  

Sant Joan, – 1970-1991 

Santa Bàrbara (Villafranca de Bonany) – 1980-1991  

Santa Eugènia – 1983-1989 

Sa Comare Beneta (Artà) - 1982 

Sa Comuna (Biniamar, Caimari, Moscari i Selva) – 1985-1989  

Sa Font (Son Servera) – 1985-2014 

Sa Gubia (Bunyola) – 1982-1983 

Sa Plaça (sa Pobla) – 1992-… 

Sa Pobla – 1980-1988 

Sa Sella (Sencelles) – 1983-… 

Sa Veu de Llucmajor – 1981-1986 

Sóller – 1885-… 

S’Encruia (Deià) – 1979-1986 

S’Unió de s’Arenal (Llucmajor) – 1988-2011  

Údol (Llubí) – 1993-2005 

Una olla d’aram (Petra) – 1987-…  

Veïnats del terme de Calvià – 1982-1990 

Véu de Sóller – 1989-… 

Vora mar (Peguera, Calvià) – 1978-1979.  

etc.  

 

Cal fer constar que algunes publicacions han desaparegut i que es va més que 

més necessari una tasca de protecció i projecció del patrimoni periodístic per 

tal de poder facilitar l’accés a aquestes publicacions, i que la Universitat de les 
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Illes Balears ja va començar a treballar-hi a través d’un programa de recerca 

inciat l’any 2012 i que a tall d’exemple ha permès recuperar la revista Consell. 

 

12.2 Documentació d’arxiu i biblioteques.  

 

Per tal de saber per poder conèixer de primera mà tot allò relacionat amb les 

subvencions s’han consultat tota una sèrie d’arxius que han aportat informació, 

i que s’han pogut consultar de manera parcial. En aquest sentit s’han consultat 

els arxius de:  

 Archivo General de la Administración del Estado  

 Arxiu del Regne de Mallorca  

 Arxiu General del Consell de Mallorca.  

Pel que fa a altres arxius cal esmentar l’arxiu que la mateixa Assoaciació de 

Premsa Forana de Mallorca te a la seva seu de Sant Joan.  

 

Tal cal destacar les biblioteques dels diferents pobles que compten amb 

publicacions de la premsa forana i també la biblioteca de la Fundació Bartomeu 

March de Palma, la qual manté una subscripció amb cadascuna de les 

publicacions de la part forana de Mallorca.  

 

12.3 Les entrevistes  

 
Per a l’elaboració de la següent tesi doctoral s’han realitzat les següents 

entrevistes a responsables de les revistes:  

- Antoni Riera (Cent per Cent) 

- Joan Mulet (Es saig)  

- Josep Cortès (Flor de Card) 

- Antoni Ferrer (Perlas y Cuevas) 

També amb els diferents presidents de l’Associació de la Premsa Forana de 

Mallorca els quals a la vegada són responsables de publicacions:  

- Santiago Cortes Forteza (Dijous i N’Alí),  
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- Biel Massot i Muntaner (de la despareguda Pòrtula),  

- Miquel Company Florit (Mel i Sucre)  

- Gabriel Mercè (La Veu de Sóller i Saveu.cat)  

- Rafel Oliver Grammático (n’Alí).   

 

D’altra banda algunes publicacions, ja sigui via correu electrònic o amb 

conversa telefònica han atès a la sol·licitud d’informació sobre les seves 

publicacions a demanda d’aquest doctorand, ja sigui via telefònica o via de 

correu electrònic.  
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14. ANNEX DOCUMENTAL DE LA TESI 
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14.1 Llista de publicacions de la prensa forana de 1970 (per ordre alfabètic)  
 
Algebelí (Muro)  
Andraitx (Andratx)  
Ariany (Petra) 
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Circulo de Estudios (Alaró)  
Ciudad de Alcúdia (Alcúdia)  
Es castellet (Bunyola)  
Es Raig (Fornalutx)  
Felanitx (Felanitx)  
Jovent (Santanyi)  
Manacor (Manacor)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Sant Joan (Sant Joan)  
Sóller (Sóller)  
Ventanal (Lloseta)  

 
__________________________ 
*Ariany era un llogaret que 
pertanyia el terme muncipal de 
Petra fins que aconseguí la seva 
independencia el 1982. 
 

 
14.2 Llista de publicacions 
de la premsa forana de 1975 
(per ordre alfabètic)  
 
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Petra) 
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Circulo de Estudios (Alaró)  
Ciudad de Alcúdia (Alcúdia)  
Dijous (Inca)  
Es castellet (Bunyola)  
Felanitx (Felanitx)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Manacor (Manacor)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Sant Joan (Sant Joan)  
Sóller (Sóller)  
Teleclub Pilotos de Baleares 
(Sineu)  
Ventanal (Lloseta)  
Voramar (Calvià)  

 
 

_______________________ 
*Ariany era un llogaret que pertanyia el 
terme muncipal de Petra fins que aconseguí la seva independencia el 1982. 
 

 



249 
 

14.3 Llista de publicacions de la premsa forana de 1980 (per ordre alfabètic)  
 
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Petra)* 
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Circulo de Estudios (Alaró)  
Diari de Buja (Búger)  
Dijous (Inca)  
El Gall (Pollença)  
Es Pi Gros (Lloret de Vista Alegre)  
Esportiu Comarcal (Manacor)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Flor de Card (Sant Llorenç des Cardassar)  
Llum d’oli (Porreres)  
Manacor (Manacor)  
Mel i sucre (Sant Joan)  
Pariatge (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Puput (Llubí)  
Robines (Binissalem)  
S'Encruia (Deià)  
Sa Pobla (sa Pobla)  
Sant Joan (Sant Joan)  
Santa Bàrbara (Vilafranca de Bonany)  
Sóller (Sóller) 
 

 
 
_________________________ 
*Ariany era un llogaret que pertanyia el terme muncipal de Petra fins que aconseguí la seva 
independencia el 1982. 
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14.4 Llista de publicacions de la premsa forana 1985  (per ordre alfabètic)  
 

A tota plana (Manacor)  
Algebelí (Muro)  
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Ariany) 
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Campanet (Campanet)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
Cap Vermell (Capdepera)  
Circulo de Estudios (Alaró)  
Dijous (Inca)  
Es Pi Gros (Lloret de Vista Alegre)  
Esportiu Comarcal (Manacor)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Lloseta (Lloseta) 
Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Llum d’oli (Porreres)  
Maganova-Andratx (Calvià)  

Manacor comarcal (Manacor)  
Mel i sucre (Sant Joan)  
París-Baleares (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Pòrtula (Marratxí)  
S’Arenal de Mallorca (Llucmajor)  
S'Encruia (Deià)  
Sa Comuna. Revista de Biniamar, 
Caimari, Moscari i Selva (Selva)  
Sal i Xeixa (Santanyi)  
Sa Font (son Servera)  
Sa Pobla (sa Pobla)  
Sa Sella (Sencelles)  
Sant Joan (Sant Joan)  
Santa Bàrbara (Vilafranca de 
Bonany)  
Santa Eugènia (Santa Eugènia)  
Sa Veu de Llucmajor (Llucmajor)  
Sóller (Sóller)  
Trot (Manacor)  
Veïnats del terme de Calvià (Calvià)
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14.5 Llista de publicacions de la premsa forana 1990 (per ordre alfabètic)  
 

7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Algebelí (Muro)  
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Ariany) 
Artà (Artà)  
Badia d’Alcúdia (Alcúdia)  
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Campanet (Campanet)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
Campanet (Campanet)  
Cap Vermell (Capdepera)  
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Dies i Coses (Calonge, Santanyi) 
Dijous (Inca)  
Entre tots (Calvià)  
Es Molí nou (Vilafranca de Bonany)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Foganya (Porreres)  
Galatzó (Puigpunyent)  
Inca Revista (Inca)  

Lloseta (Lloseta) 
Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Manacor comarcal (Manacor)  
Maganova-Andratx (Calvià) 
Mel i sucre (Sant Joan)  
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
París-Baleares (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Pòrtula (Marratxí)  
Recull Informatiu (Son Servera) 
Ressò (Campos)   
S’Arenal de Mallorca (Llucmajor)  
S’Unió de s’Arenal (Llucmajor)  
Sa Font (son Servera)  
Sa Revista (Campos) 
Sa Sella (Sencelles)  
Sant Joan (Sant Joan)  
Santa Margalida (Santa Margalida)  
Sóller (Sóller)  
Veu de Sóller (Sóller) 
Veïnats del terme de Calvià 
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14.6 Llista de publicacions de la premsa forana 1995 (per ordre alfabètic) 
 
7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Alaró, noves i papers (Alaró)  
Algebelí (Muro)  
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Ariany) 
Artà (Artà)  
Badia d’Alcúdia (Alcúdia)  
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Campanet (Campanet)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
Campanet (Campanet)  
Cap Vermell (Capdepera)  
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Damunt, Damunt (Sant Joan)  
Dies I coses (Santanyi)  
Dijous (Inca)  
Entre tots (Calvià)  
Es castellet (Bunyola) 
Es Molí nou (Vilafranca de Bonany)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Foganya (Porreres)  

Galatzó (Puigpunyent)  
Inca comarcal (Inca) 
Inca Revista (Inca)  
L’estel de Mallorca (Llucmajor)  
Lloseta (Lloseta) 
Llucmajor de Pinta en ample (Llucmajor)  
Llum d’Oli (Porreres)  
Ma’Jil (Banyalbufar)  
Mel i sucre (Sant Joan)  
Migjorn (Campos) 
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
París-Baleares (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Pòrtula (Marratxí)  
Recull Informatiu (Son Servera) 
Ressò (Campos)   
S’Arenal de Mallorca (Llucmajor)  
S’Unió de s’Arenal (Llucmajor)  
Sa Font (son Servera)  
Sa Sella (Sencelles)  
Santa Margalida (Santa Margalida)  
Sóller (Sóller)  
Údol (Llubí) 
Veu de Sóller (Sóller)
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14.7 Llista de publicacions de la premsa forana 2000 (per ordre alfabètic) 
 

7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Arròs amb salseta (Binissalem)  
A vistes de poble (Estellencs) 
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Ariany) 
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Campanet (Campanet)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
Campanet (Campanet)  
Cap Vermell (Capdepera) 
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Damunt, Damunt (Sant Joan)  
Dies i Coses (Santanyi)  
Dijous (Inca)  
Entre tots (Calvià)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Galatzó (Puigpunyent)  
Inca Revista (Inca)  
L’estel de Mallorca (Llucmajor)  
Lloseta (Lloseta) 

Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Llum d’Oli (Porreres)  
Maganova-Andratx (Calvià)  
Mel i sucre (Sant Joan)  
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Pòrtula (Marratxí)  
Pou Viguet (Vilafranca)  
Punt Informatiu Pollença (Pollença)  
Recull Informatiu (Son Servera) 
Ressò (Campos)   
Revista d’Alcúdia (Alcúdia)  
S’Arenal de Mallorca (Llucmajor)  
Sa Font (Son Servera)  
Sa Plaça (sa Pobla)  
Sa Revista (Santa Margalida)  
Sa Sella (Sencelles)  
S’Unió de s’Arenal (Llucmajor)  
Sóller (Sóller)  
Údol (Llubí)  
Una olla d’aram (Petra)  
Veu de Sóller (Sóller
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14.8 Llista de publicacions de la premsa forana 2005 (per ordre alfabètic) 
 

7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Alcúdia (Alcúdia)  
Apostol y Civilizador (Petra)  
Ariany (Ariany) 
Baula (Sineu)  
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Campanet (Campanet)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
Campanet (Campanet)  
Cap Vermell (Capdepera)  
Centpercent (Manacor)   
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Damunt, Damunt (Sant Joan)  
Dies i Coses (Santanyi)  
Dijous (Inca)  
Es grop d’Esporles (Esporles)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
Furn-Al Lugg (Fornalutx)  
Inca Revista (Inca)  

L’estel de Mallorca (Llucmajor)  
Lloseta (Lloseta) 
Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Llum d’Oli (Porreres)  
Maganova-Andratx (Calvià) 
Mel i sucre (Sant Joan)  
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Pòrtula (Marratxí)  
Punt Informatiu Pollença (Pollença)  
Ressò (Campos)   
Revista del Cercle (Alaró)  
Sa Font (Son Servera)  
Sa Plaça (sa Pobla)  
Sa Sella (Sencelles)  
S’Unió de s’Arenal (Llucmajor)  
Sóller (Sóller)  
Údol (Llubí)  
Una olla d’aram (Petra)  
Veu de Sóller (Sóller) 
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14.9 Llista de publicacions de la premsa forana 2010 (per ordre alfabètic) 
 

7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Apostol y Civilizador (Petra)  
Arròs amb salseta (Binissalem)  
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Campanet (Campanet)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
CapVermell.org (Capdepera)  
Centpercent (Manacor)   
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Damunt, Damunt (Sant Joan)  
Dies i Coses (Santanyi)  
Dijous (Inca)  
Díngola (Sineu)  
Es felanitxer (Felanitx)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
Flor de Card (Sant Llorenç des 
Cardassar)  
L’estel de Mallorca (Sant Joan)  
Lloseta (Lloseta) 

Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Llum d’Oli (Porreres)  
Maganova-Andratx  
Mel i sucre (Sant Joan)  
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Punt Informatiu Pollença (Pollença)  
Quart Creixent (Santa Maria del Camí)   
Ressò (Campos)  
Revista del Cercle (Alaró)  
S’Unió de s’Arenal (Llucmajor)  
Sa Font (Son Servera)  
Sa Plaça (sa Pobla)  
Sa Riba (Muro)  
Sa Sella (Sencelles)  
Sóller (Sóller)  
Talaia (Campos)  
Una olla d’aram (Petra)  
Veu de Sóller (Sóller) 
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14.10 Llista de publicacions de la premsa forana 2015 (per ordre alfabètic) 
 

7Setmanari de Llevant (Manacor)  
Arròs amb salseta (Binissalem)  
Bell Puig (Artà)  
Bona Pau (Montuïri)  
Campanet (Campanet)  
Cala Millor 7 (Son Servera)  
Can Picafort (Santa Margalida)  
CapVermell.org (Capdepera)  
Card.cat (Sant Llorenç des Cardassar) 
Centpercent (Manacor)   
Coa Negra (Santa Maria del Camí)  
Damunt, Damunt (Sant Joan)  
Dies i Coses (Santanyi)  
Dijous (Inca)  
Díngola (Sineu)  
Es saig (Algaida) 
Felanitx (Felanitx)  
Fent Carrerany (Maria de la Salut)  
L’estel de Mallorca (Sant Joan)  

Lloseta (Lloseta) 
Llucmajor de Pinta en ample 
(Llucmajor)  
Llum d’Oli (Porreres)  
Mel i sucre (Sant Joan)  
Miramar (Valldemossa)  
Montaura (Mancor de la Vall) 
N’Alí (Andratx)  
Perlas y Cuevas (Manacor)  
Porto Cristo (Manacor)  
Punt Informatiu Pollença (Pollença)  
Ressò (Campos)  
Sa Plaça (sa Pobla)  
Sa Sella (Sencelles)  
Sóller (Sóller)  
Talaia (Campos)  
Una olla d’aram (Petra)  
Veu de Sóller (Sóller) 
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14.11. Fitxa de les publicacions que a setembre de 2015 estan associades 

a l’Associació de la Premsa Forana i que es publiquen (per ordre alfabètic 

de la revista)  

 

I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol 7setmanari de Llevant 
- Subtítol Revista d’informació general 
- Dipòsit Legal: PM 779-1986 

Llengua emprada: castellà i català 
- Lloc de publicació: Manacor 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: Setembre de 1986   

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color i sis pàgines de 
l’interior.  

- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, vinyetes i 
tires còmiques) 

- Nombre de pàgines: 52  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Tirrena, SA, Manacor 
- Periodicitat: setmanal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: empresa periodística 
- Nom jurídic: Informacions Llevant, S.L 
- Seu social: Carrer Pintor Joan Gris, 1-A-1r (Manacor). 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.5 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 800-1000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Antoni Tugores (1986-1994), 
Mª Magdalena Ferrer Miró (1994-...)  
- Redactors i Col·laboradors: Sebastià Sansó, Rafael Gabaldón, Pep Sila, Marta 
Montanya, GuillemRibot, Miriam Alí, Catalina Amores, Joan Fornés, Cati Veny, 
Guillem Mas, Llorenç Morey, Tòfol Juárez.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
Segons el seu primer editorial «la nostra revista setmanal no surt en contra de 
ningú ni en defensa personal de ningú. La nostra publicació intentarà ser la 
revista de tots i de ningú» sinó defensar els interessos comuns dels ciutadans 
de Manacor i de la comarca de Llevant i donar suport a a la vida cultural del 
Manacor  
 
d) Difusió i distribució  
Manacor, porto cristo, s’illot i son servera, sant Llorenç i son macià.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Publicació sorgida d’antics col·laboradors de la revista Manacor comarcal el 
setembre de 1986 i que cada setmana ha servit per donar a conèixer la història 
de manacor i de la seva comarca i que ha fet de contrapunt a les altres 
publicacions manacorines: Perlas y Cuevas i Manacor Comarcal 
 
IV) Localització de fonts 

- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 
Princesa, 22, 07240 Sant Joan) 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa 
Forana a Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1986-1993) 

 
V) Observacions. 
Antoni Tugores que provenia del manacor comarcal va formar un grup 
empresarial (amb impremta pròpia, Tirrena) per impulsar una nova publicació 
més sensible amb les qüestions culturals i amb la llengua d'aquí: el 7Setmanari. 
La iniciativa va ser un èxit i ja el primer any repartiren dividends. A poc a poc, 
però, les accions de la revista s'anaren acumulant cap a un costat i la línia 
editorial del 7Setmanari s’esbiaixà cap a postures conservadores, si bé que que 
amb la majoria de continguts en català. 
Al llarg de la seva història han fet una sèrie d’especials dedicats a temes 
monogràfics que es repartien amb el setmanari. El més important era l’especial 
moda que s’editava dues vegades any: primavera i hivern.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Arròs amb salseta 
- Dipòsit Legal: PM. 1519 - 1994 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Binissalem 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: desembre 1994 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: portada i contraportada en color i 

blanc i negre les pàgines interiors si bé pot 
haver-n’hi alguna a color.  

- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos i dibuixos 
)  

- Nombre de pàgines: 80 pàgines 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gràfiques Rubines (Binissalem) 
- Periodicitat: mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Arròs amb salseta.  
- Seu social: c/ Antoni Torrandell 28 A , 2n dreta 07350 Binissalem 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 900  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Jaume Pons Comas 
- Redactors i Col·laboradors:  
Miquel Àngel Barrios, Joan Escanelles, Margalida Llabrés, Mateu Banús, Noel 
Capó, Toni Gomila, Joan Perelló, Julio Jiménez, Llorenç Jimeno, Xisca 
Horrach, Mateu Amengual, Col·legis CEIP Robines, CEIP Binissalem i col·legi 
concertat l’Assumpció,  Jaume Pol, Bernat Forteza, Déborah Martínez, Catalina 

Moyà, Maria Mut, Antoni Amengual, Tomeu Nadal; Joan Crespí. Margalida 
Ripoll, Antoni Amengual, Antoni Pol, Joan Escanelles, Jordi Palau-Ribes, 
Catalina Bibiloni, Beatriz Marín, Toni Villalonga, Joan Carles Torrens, Bartomeu 
Albert Nadal, Xisca Salom, Ramon Morote, Margalida Llabrés, Maria Antònia 
Bibiloni, Jaume Canyelles, Jordi Mayol, Margalida Esteva, Bel Fontanet, 
Margalida Pol, Maria Mut, Guillem Moià i Andreu Moià 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
L’objectiu era i és donar informació de tot allò que ocorre a Binissalem i 
contribuir segons els seus responsables a «fer poble» 
 
d) Difusió i distribució  
La revista es distribueix arreu de Binissalem.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
És una font històrica per conèixer la història de Binissalem d’ençà de 1994. 
Podriem establir una primera etapa de la publicació la corresponent als seus 
primers cinc anys, de desembre de 1994 a desembre de 1999, un període 
durant el qual la revista va ser de periodicitat bimestral. El segon període, a 
partir de gener de 2000 i fins a l’actualitat, la revista passà a ser de periodicitat 
mensual. 
 
En aquest apartat, tal vegada caldria destacar la regularitat i constància, de 
manera ininterrompuda, pel que fa a l’edició de la revista Arròs amb salseta, 
havent estat, fins a dia d’avui, la de major durada de totes les que s’han editat 
al llarg de la història dins Binissalem: Revista Robines (1980-1981), Revista 
Binissalem (1981-1984), i les dues etapes de la Revista è (1991-1993 i 2008-
2013). 
 
IV) Localització de fonts 

- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 
Princesa, 22, 07240 Sant Joan) 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa 
Forana a Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (2005-2007, 2009-
2010) 

 
V) Observacions. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Bellpuig 
- Dipòsit Legal: PM 57-1969 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Artà 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1960 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre. Portada i pàgines 

centrals en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 48-60 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Tirrena, SA 
- Periodicitat: quinzenal  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Fundació  
- Nom jurídic: Fundació Revista Bellpuig 
- Seu social: C/ Rafel Blanes, 10, 1er Pis 07570 Artà 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2,30 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 800 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Mateu Galmés Galmés (aleshores rector de la parròquia) (gener 1960-
setembre 1968) 
Joan Servera Riera (setembre 1968-estiu 1978) 
Rafel Umbert Sureda (estiu 1978- octubre 1990) 
Guillem Bisquerra Ferragut (administrador) (novembre 1990-desembre 2014) 
Bartomeu Caldentey Vives i  Juanjo Suñer Cladera (des de gener 2015) 
- Redactors i Col·laboradors:  
Redactors actuals: Bartomeu Caldentey Vives, Juanjo Suñer Cladera, 
Francisca Maria Alzamora, Joan Caldentey Barceló. 
Col·laboradors actuals: Joan Servera, Guillem Amorós, J. José Cladera, David 
Escanellas, Joan Martí, Cristòfol Carrió Sanxo, Joan Escanelles, Antoni 
Colomer, Antoni Esteva, Guillem Bisquerra, Toni Suñer, Jeroni Suñer, Joan 
Xamena, Benet Capó, Basquet Artà, Teatre d'Artà, escoles del municipi. 
 
Redactors i col·laboradors anteriors: Miquel Morey, Antoni Gili, Jaume Morey, 
Jaume Mayol, Jaume Alzina, Bartomeu Gili, Gabriel Palou, Serafí Guiscafré, 
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Jaume Sureda, Catalina Th. Bonnín, Antoni Amorós, Guillem Bisquerra, Rafel 
Carrió, Antoni Esteva, Lluís Gili, Paula Ginard, Pere J. Llull i Rafel Pérez. 
 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
L’objectiu de la revista es aportar informació sobre tot allò que succeix en el 
municipi d’Artà (Artà i Colònia de Sant Pere) i el seu lema es fer poble.   
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és majoritariament Artà, tot i que arriba també a 
diferents pobles de Mallorca, Barcelona, Madrid i Santo Domingo 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1960 a les pàgines de la revista Bellpuig s’han publicat entrevistes, 
articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, cartes al 
director.  Ha comptat amb diferents etapes i èpoques condicionades pels canvis 
en els seus directors.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1960-2008)  
 
V) Observacions. 
La revista Bellpuig pertanyia a la parròquia d’Artà tot i no ser una revista 
religiosa. La revista es gestionada des de l’any 2008, si bé els Estatuts no es 
publicaren fins al 2009, per la Fundació Revista Bellpuig, el president honorífic 
de la qual sempre recau en el rector d’Artà.  
Du el nom del monestir de Bellpuig a Artà. És una revista quinzenal, excepte 
els extres de de les festes de Sant Salvador i Nadal. El mes d’agost no sol 
sortir cap número. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Bona Pau 
- Dipòsit Legal: PM 133- 1958 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Montuïri 

b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1952 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos) 
- Nombre de pàgines:  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Tirrena, SA 
- Periodicitat:  mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: pertany a la Parròquia de Montuiri  
- Nom jurídic: Bona Pau 
- Seu social: C/ es Pujol, 5, 07230 Montuïri (Mallorca) 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació:  euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 800  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Bernat Martorell Nicolau (1953)  
Miquel Caldentey Salaverri (1953-1978): director periodista per qüestions legals 
Onofre Arbona Miralles (1978 – fins a l’actualitat) 
Gabriel Gomila Jaume (redactor en cap, 1981-2001) 
Jaume Martorell Fullana (director adjunt des de 2012)  
- Redactors i Col·laboradors:  
Hi col·laboraren els diferents rectors com Jaume Cabrer Lliteras, Miquel 
Vallespir Riera, Guillem Rigo Amengual, Miquel Lliteras Mestre, Bartomeu 
Tauler Valens, Andreu Genovart Orell, Pere Orpí Ferrer, Onofre Torres Ramis, 
Miquel Mascaró Crespí i Joan Artur Boardman.  
També han estat col·laboradors: Gabriel Ferrer Sampol, Miquel Martorell 
Arbona, Gabriel Rossinyol, Bartomeu Verger Serra, Pere Capellà Roca, Joan 
Miralles i Monserrat, Honorat Moll Ribas, Rafel Horrach Llabrés, Antònia 
Cloquell Gomila, Bartomeu Servera Gallard, Joana Martorell Nicolau, Miquel 
Martorell Fullana, Jaume Cloquell Gomila, Joan Miralles Julià, Miquel Ferrer, 
Jaume Falconer, Ramon Llull Cerdà, Francesc Ibsert Vaquer, Mateu Rigo 
Bonet, Catalina Sastre Pericàs, Melcior Arbona Verger, Raimundo Arbona 
Massanet, Maria Roscar Miralles, Jerònia Lladó Vich, Joan Miralles Bibiloni, 
Joana Mas Mesquida, Pere Escales Mir, Guillem Mas Miralles, Petra Mayol 
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Roca, Maria Antònia Rigo Gallard, Maria Cerdà Miralles i Bartomeu Verger 
Rossinyol  
A la dècada de 1990 començaren a col·laborar Llorenç Capellà Coll, Gaspar 
Socias Mora, Antoni Mateu Socias, Francesca Gomila Garau, Melcior Jaume 
Nicolau, Antoni Mesquida Llinàs, Joan Antoni Payeras Ramonell, Joan Barceló 
Cerdà, Rosa Maria Nicolau Pericàs, Catalina Barceló Mayol, Josep Oliver Verd, 
Rafel Pons Mairata i Felip Munar i Munar.  
Després de l'any 2000 s'incorporaren Gabriel Camps Ferrer, Lluís Servera 
Sitjar, Andreu Vidal Rossinyol, Jaume Palou Garau, Miquel Llabrés, Pau 
Servera Munar, Isabel Mayol Manera, Catalina Verger Ferrer, Mateu Moll 
Ramonell, Joan Antoni Ramonell Miralles, Joan Socies Fiol, Gabriel Mayol 
Arbona, Francesc Canuto Bauçà i Marita Pocoví Servera. 
 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
El context i la línia ideològica dels primers 25 anys de Bona Pau seguien els 
principis de contar allò que succeïa en el poble com a full parroquial, si bé en el 
caire religiós es poden diferenciar clarament dos períodes: el d’abans i el de 
després del Concili Vaticà II celebrat entre 1962 i 1965. I posteriorment, en el 
social, també cal distingir el temps de la dictadura (fins a 1975) i els anys 
successius, de democràcia, en que altres temàtiques hi aparegueren. A partir 
de 1981 els continguts amb més pes són les notícies sobre el poble, els articles 
d'opinió, les entrevistes, els reportatges, les fotografies, articles sobre història i 
notícies de l'escola. Es mantenen alguns seccions de les etapes anteriors amb 
modificacions. 
 
d) Difusió i distribució  
En aquesta fase la revista passà a ser de pagament i era repartida per unes 
vint voluntàries per tot el poble. També s'envien exemplars a la resta de 
Mallorca, la resta d'Espanya i a l'estranger. 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
La revista va sorgir durant tres números a partir del gener de 1952. El juny de 
1953 es va reprendre. 
La revista Bona Pau és la publicació més important de la història de Montuïri. 
Des de 1952 és una font imprescindible per conèixer quina ha estat l'evolució 
d'aquest municipi del Pla de Mallorca. També cal destacar alguns aportacions 
d'articles en història, llengua, etnografia, art, etc. sobre la localitat. 
 
IV) Localització de fonts 
Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 
22, 07240 Sant Joan) 
Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 
Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1981-2005)  
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V) Observacions. 
El gener de 1972 es publicà el primer article en català i fins 1980 la revista 
adoptà progressivament aquesta llengua com la majoritària. La publicació de la 
Bona Pau íntegrament en català suposà l'abandonament d'una part important 
dels subscriptors que es recuperaren progressivament en anys posteriors.  
Des del 1999 la revista Bona Pau publica anualment un Quadern montuïrer 
sobre diversos temes de la localitat. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Cala Millor 7 
- Dipòsit Legal: PM 1535-89 
- Llengua emprada: català, si bé admeten el 
castellà en les cartes al director i col·laboracions 

- Lloc de publicació: Son Servera  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1990 
 
c) Característiques tècniques: 
- Publicació: mida A4  
- Color o B/N: color 
- Nombre de pàgines de mitjana: 40 – 44 
- Impressió: Digital 
- Impremta: pròpia 
- Periodicitat: Quinzenal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa  
- Nom jurídic: TURISMO 2007 SL 
- Seu social: Carrer Carmelitas, 30 B, Son Servera 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si  Publicitat institucional: Si  
Tiratge: 800 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Manel I. Serrano Servera 
- Redactors i Col·laboradors: Manel I. Serrano Servera, Bel Servera, Pere 
Sart, Sebastià Vives, José Luis del Reino, Mateu Servera "Fena", Maria 
Miggliaccio, Mari Bel Prieto, Biel Tous, Juan Rojo, Mark Schlüter.  Magdalena 
Ordinas, Joaquín Gacía,Toni López, Sebastià "Pistola", Eva Machado, Antoni 
Cànoves, etc. També han rebut textos de l’Associació d’Hotelers de Cala Millor.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Premsa independent que ha tractat sobre aspectes turístics d’aquesta zona del 
Llevant mallorquí tot i que també ha tractat temes de Sant Llorenç i Son Severa 
d’encà de 1990.  
 
d) Difusió i distribució 
Subscriptors i venda a les llibreries, estancs i botigues de Son Servera, Cala 
Millor, Costa dels Pins, Sant Llorenç, Sa Coma, Sant Llorenç, Capdepera, Cala 
Bona, S’Illot, Son Carrió 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
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La revista Calamillor7 és una de les publicacions històriques que més han 
treballat el etma turístic. Junatment amb Sa Font de Son Servera són fornts 
històriques imprescindibles per conèixer la història d’aquest municipi del 
Llevant mallorquí.  
 
IV) Localització de fonts 
- Disponible parcialment a través de la col·lecció de l’Hemeteca de l’APFM 
- Disponible a ibdigital.uib.cat (1989-1994)  
- Disponible en format digital des de novembre de 2014 a calamillor7.com 
 
V) Observacions. 
Cala Millor 7 forma part d’una empresa familiar, amb una línia independent. 
L’any 1988 Bel Servera col·laborava en el 7 Setmanari de Llevant, quan n’era 
director Antoni Tugores. Durant dos anys s’hi publicaren 20 suplements del 
CALA MILLOR 7, com a secció, i de tot d’una tingueren un bon ressò ja que hi 
apareixien entrevistes als pioners turístics de Cala Millor i de Sa Coma, i s’hi 
contà la història del naixement de 18 hotels. Després de diverses converses 
entre Antoni Tugores i Bel Servera, es gestà la publicació d’una revista 
quinzenal anomenada CALA MILLOR 7. 
L’any 1996 s’instauraren els premis CALA MILLOR 7, dels quals es feren 11 
edicions, la darrera el novembre de 2005. 
També compta amb una web www.calamillor7.com, amb una part dels 
continguts de la revista.  
  

http://www.calamillor7.com/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Campanet 
- Dipòsit Legal: PM.659/1982 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Campanet 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1980 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i contraportada 

en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 36 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gràfiques Rubines, Binissalem  
- Periodicitat: bimestral   

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Delegació de l’Obra Cultural Balear de Campanet 
- Seu social: Plaça de Son Bordoi, 10 1r, 1a 07310 Campanet 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2.75 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 450 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Joan Pons Amer (1982-1984) 
Miquel Vives Mascaró (1984-...)  
- Redactors i Col·laboradors:  
Redacció: Pere March, Francesca Reinés March, Antoni Morell, Bartomeu 
Rosselló, Damià Ferrà-Ponç, Damià Pons Pons 
Col·laboradors: Ignasi Serra, Miquel Mir Gual, Maria Magdalena Pons Tugores, 
Catalina Valriu, Sion Ros, Pere Rayó, Francesca Capellà, Francesca 
Bennàsser, Francesc Aguiló, Margalida Mairata, Antònia Alzina, Catalina 
Rosselló, Catalina Vilanova Oliver, Àngel Ferragut, Catalina March Pericàs, 
Col· legi Públic Llorenç Riber de Campanet, Bartomeu J. Barceló i Pedro 
Tugores 
Fotografia: Isabel Alcover, Joan Pons, Pere March, Antoni Morell, Catalina 
Vilanova, Arxiu Revista Campanet 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
Des de l’òrbita de l’Obra Cultural Balear, la revista Campanet va néixer amb la 
voluntat de ser una revista d’informació feta pels campaneters i destinada als 
campaneters” i l’objectiu de “recobrament de la personalitat històrica, cultural i 
lingüística”, com s’exposa en el primer editorial. La línia editorial s’ajusta a la 
combinació d’informació, opinió, la divulgació històrica local, tant la basada en 
els testimonis escrits com orals, i la promoció de la llengua catalana.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és el municipi de Campanet  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1982 a les pàgines de la revista Mel i Sucre s’han publicat 
entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, 
cartes al director i dossiers centrals de fotografies i la seva consulta és 
necessària per entendre la història recent de Campanet des de la seva 
fundació.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1982-1993) 
 
V) Observacions. 
La revista Campanet organitza cada vegada que hi ha eleccions un debat 
electoral amb tots els candidats a batle de l’Ajuntament del municipi. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: Revista Can Picafort 
- Subtítol: Informació i Cultura 
- Dipòsit legal: PM 200-2004 
- Llengua emprada: bilingüe 

català/castellà 
- Lloc de publicació: Santa Margalida 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: desembre de 

1980 
 

c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, 

vinyetes i tires còmiques) 
- Nombre de pàgines: 44 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Gelabert Arts Gràfiques (Sa Pobla) 
- Periodicitat:  mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació 
- Nom jurídic: Associació REVISTA CAN PICAFORT 
- Seu social: C/. Molí d´en Mostatxet, 35. 07458 Can Picafort  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 500 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Félix Estelrich Dalmau i Nicolau Pons Llinás (1980-1984) 
Epifanio Ibañez i Nicolau Pons (1985-1987) 
Nicolau Pons Llinás (1987-2002) 
Fèlix Estelrich Dalmau (2004-actualitat) 
- Redactors i Col·laboradors:  

Pep Escalas, Sebastià Rosselló, Jaume Estrany, Eli Estelrich, Lola Pujades, Sr. 
Vila, Magín Janer, María José Aguiló, Associació Son Bauló, Associació de 
Mestresses de Casa, Joan Bergas, Tomeu Tous, Antonio Roig, Rafael Maimó, 
Tomeu Lliteras, José Escalas, Miquel Capó, Francisca Tugores, Toni 
Cantarellas, Margalida Portells, Cati Serra, Irene Mas, Pere Mas, Pep Tauler, 
Kika Mas, Sebastià Rossellò, Jaume Estrany, Kika Tauler, Jaume Ramón, 
Nofre Plomer i Mateu Ferrer Servera.  
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- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
La revista molt lligada a l’Assoaciació de veïnats de Son Bauló, té per objectiu 
donar resposta informativa i cultural al conjunt de les persones que residien a 
aquesta zona e Santa Margalida.  
 
d) Difusió i distribució  
La revista es distribueix a més de Can Picafort, Santa Margalida, Son Serra, 
Por t d’Alcúdia, Sa Pobla, Inca 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
La revista Can Picafort va començar el desembre de 1980. La revista va esser 
fundada per Félix Estelrich Dalmau i Nicolau Pons Llinás. Les dificultats 
evidentment foren moltes, tant de l’ordre econòmic com d’organització. Al 
mateix temps, va sortir l’Associació de Son Bauló la qual ha tingut una forta 
col.laboració amb la publicació durant aquests anys. La revista deixà de 
publicar-se entre el juliol de 2002 i el desembre de 2013.  
És per tant una font històrica per conèixer la història d’aquesta zona de 
Mallorca situada al municipi de Santa Margalida, especialment en temes 
d’interès turístic.  

 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  
- Disponible en format digital a través del web picafort.net des d’agost de 2007 
 
V) Observacions. 
Va començar sent una revista bimestral i des de 1985 es mensual.  
La revista compta amb la web www.picafort.net 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Capvermell  
- Subtítol: Capdepera i Cala Rajada en un clic 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Capdepera  
- Adreça web: www.capvermell.org 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: el 27 de maig de 2007 

 
c) Característiques tècniques:  
- Dibuixos i /o fotografies: Fotografies  
- Sistema de gestió de continguts: Joomla    
- Periodicitat: diària 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural Cap Vermell .  
- Seu social: Carrer Velleta, 11. 07580 Capdepera 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: gratuïta 
Publicitat: si  Institucional si 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Fco Galian Costa 
- Redactors i Col·laboradors:  
Tomàs Martínez, Pau Quina Jaume, Miquel Lllull, Jaume Fuster , Paco Galián 
Luis Cerrada, Josep Terrassa, Llucià Sirer, Pere Cortada, Manolo Muntaner, 
Carlos Blanes, Miquel Piris,  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
Donar informació de tot allò que succeeix a Capdepera i Cala Ratjada de 
manera actualitzada 
 
d) Difusió i distribució  
La informació va dirigida a la gent que viu a Capdepera i Cala Ratjada. No 
obstant això, donat el seu suport digital i gratuït és accessible des de qualsevol 
indret del món.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
El mes de desembre de 1980, naixia Cap Vermell. El grup de persones que 
integraven el col.lectiu que va donar a la llum el primer exemplar de la 
publicació l’integraven: Joan Nebot (a) Rai, Biel Pérez, Àngel López, Miquel 
Flaquer, Cati Bel Cursach, Margalida Rexac, Ani Muñoz, Mari Germa Melis, 
Joana Colom, Jaume Fuster,Maria del Carme Fuster, Vicenç Nadal, Maria 
Vives i Antoni Garau. 
Després d’un període de rodatge, va passar a integrar-se a l’Associació de 
Premsa Forana de Mallorca, a finals de 1982, i d’aleshores ençà, en fou 
membre de manera ininterrompuda fins al 2005 en què es deixà de publicar per 
cansament dels seus responsables segons el seu darrer editorial. Entre els 
mesos de juliol i novembre de 1991, Cap Vermell va tancar les portes, fruit 
d’una crisi de l’equip de redacció. La revista va reaparèixer en el mes de 
desembre del mateix any.  
Després de dos anys de no tenir publicació, Cap vermell va tornar a aparèixer 
aquesta vegada en format digital, sent la primera publicació que feu aquesta 
passa, el maig de 2007.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 
Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  

- Parcialment l’edició en paper i tota l’edició en digital és accessible a través 
de  

- www.capvermell.org  

 
V) Observacions. 
Mentre que l’edició enb paper no tenia publicitat comercial, per bé si que la 
institucional lligada a subvencions, la publicació en digital si que compta amb 
una part important de la seva superfície digital destinada a la publicitat.  
  

http://www.capvermell.org/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Card.cat 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Sant Llorenç des Cardassar 
- Adreça web: www.card.cat.  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 9 de setembre de l’any 2011 

 
c) Característiques tècniques:  
- Dibuixos i /o fotografies: Fotografies  
- Sistema de gestió de continguts: Wordpress 4.0   
- Periodicitat: diària 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural Flor de Card.  
- Seu social:  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: gratuïta 
Publicitat: no  Institucional no 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Josep Cortès  
- Redactors i Col·laboradors:  
Tomàs Martínez, Serafí Lliteres, Pau Quina Jaume, Guillem Pont, Antoni 
Aguilar, Catalina Forteza, Magdalena Ordinas, Laura Rodríguez Vaquer, Joan 
Tomàs Matamalas (enginyer informàtic)  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

http://www.card.cat/
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c) Temari i ideari. 
CARD.CAT és una comunitat virtual en la qual tothom pot publicar el que 
vulgui, des d’articles de qualsevol tema fins a fotografies, àudios o vídeos, per 
damunt d’ideologies, amiguismes o gustos.  L’única condició és que sigui escrit 
en llengua catalana (es disposa d’editors que corregeixen el text, o, fins i tot, el 
tradueixen en casos justificats)  i que no s’atempti contra la moralitat i el bon 
gust (insults, racisme, atacs personals…).  
 
d) Difusió i distribució  
La informació va dirigida a la gent que viu a Sant Llorenç, Son Carrió i sa Costa 
(Sa Coma, Cala Millor i S’Illot) . No obstant això, donat el seu suport digital i 
gratuït és accessible des de qualsevol indret del món.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Card.cat és la continuació en digital de la revista de Sant Llorenç, Flor de card. 
Sorgida el febrer de 1972 fins al juny de 1975 la revista era el butlletí del Club 
Card i es confeccionava a la segona planta de l'Ajuntament, des de la redacció 
dels articles, les illustracions, la impressió fins a l'enquadernació. Guillem Pont 
n'era el director. Des del juliol de 1975 fins al desembre de 1976 no va sortir al 
carrer, però s'editaren dos números que es distribuïren entre els col·laboradors. 
Des del gener de 1977 fins al desembre de 2012 el col·laboradors han redactat 
els articles cadascú a caseva i Josep Cortès després s’en cuidava de corregir-
los i paginar-los.  
Quan el Club Card es va desfer i les seccions partiren pel seu compte -algunes 
encara ara perduren i altres s'han anat esvaint fins arribar a desaparèixer- es 
va constituir la societat Edicions Card, S.A.  Finalment, el primer de gener de 
1993 es va fundar l'Associació Cultural Flor de Card, que de llavors ençà s'ha 
cuidat de l'edició de la revista i de la col·lecció de llibres "Es pou Vell".  Per 
evitar problemes en el lloc de treball, durant els primers anys Bartomeu 
Domenge Amer va figurar com a director, encara que en realitat els directors 
sempre varen esser els esmentats abans. 
 
IV) Localització de fonts 

- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 

Princesa, 22, 07240 Sant Joan) 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa 

Forana a Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  

- Parcialment l’edició en paper i tota l’edició en digital és accessible a 

través de www.card.cat  

 
V) Observacions. 
  

http://www.card.cat/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Cent per Cent 
- Subtítol Revista d'informació setmanal. 

Manacor i comarca 
- Dipòsit Legal: PM 2490/2002 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Manacor 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: desembre de 2012 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos) 
- Nombre de pàgines: 44. 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: digital 
- Impremta: pròpia 
- Periodicitat: Setmanal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa periodística 
- Nom jurídic: Quinze dies Cent per Cent SL  
- Seu social: Carrer de n’Amador 1, 07500 Manacor 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.75 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge:  1000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Antoni Riera Vives  
- Redactors i Col·laboradors:  
Guillem Mas, Joan Carles, Miquel Ferrer, Lluc Gayà, Joana Maria Melis, Maria 
Miquela Benlloch, Margalida Bonnin, Constança Amengual, Catalina Cortès, 
Carme Gomila, Càndida Vives, Anna de la Salud, Carles Juan, Mariona 
Pasqual, Maribel Servera, Maties Adrover, Miquel Ferrer, Miquel Galmés, 
Teresa Vives i Tomàs Pomar.  
 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Publicació quinzenal de caire progressista i cultural que tracta temes en relació 
a Manacor i la seva comarca. Ha hagut de conviure amb altres publicacions de 
Manacor com Perlas y Cuevas de caire cultural, Manacor comarcal i 
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7setmanari de Llevant, sent de les tres l’unica que a hores d’ara té un caire 
progressista, amb qui en alguna ocasió han polemitzat si bé tenen bona relació 
entre elles a nivell professional.  
 
d) Difusió i distribució  
Manacor i la seva comarca 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Publicació que serveix per donar a conèixer la història recent de Manacor 
d’ençà de 2003 des d’un vessant progressista.  
 
IV) Localització de fonts 

- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 
Princesa, 22, 07240 Sant Joan) 

- Biblioteca municipal de Manacor.  
 
V) Observacions. 
Els darrers mesos de 2015 han cedirem la capçalera a les dues treballadores i 
són les que se'n cuiden de gestionar la publicació en paper. Això, juntament 
amb el naixement del digital, centpercent.cat el setembre de 2015 ha implicat 
canvis importants en els plantejaments de Cent per Cent, tant pel que fa als 
continguts, com a la imatge.  
Respecte al nom de la revista, en paraules del seu director, molta gent es 
pensa que la revista se diu Cent per Cent perquè és "cent per cent en català". 
Però la realitat és que el nom de la publicació van ser elegit en assemblea i va 
sortir: "Sa Revista", si bé nbo agradà a alguns i propiciaren el canvi de nom per 
l’actual "Cent per Cent", CENT partícips per CENT mil pessetes que valia de 
cada participació quan es va constituir l’empresa.. 
Durant els darrers anys han tengut una web pròpia en format de blog, 
centpercent.org i després .cat. Si bé en el durant el 2015 ha quedat inactiva per 
a la preparació del nou web que ha sortit el 21 de setembre de 2015.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Coa Negra  
- Dipòsit Legal:  
- Llengua emprada: Català 
- Lloc de publicació: Santa Maria del Camí  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1981 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies i 

dibuixos 
- Nombre de pàgines:  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset / Digital  
- Impremta:  
- Periodicitat: Mensual  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Coanegra  
- Seu social: Casesnoves, 12, 07320 Santa Maria del camí 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si Institucional Si  
Tiratge: 800 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
- Redactors i Col·laboradors:  
Mateu Morro, Joan Serra, Jaume Artigues Fiol (dibuixant), Martí Canyelles, 
Josep Capó, Antoni Lluc-Ferrer, Gabriel Ordines, Pere Roca, Andreu Bestard, 
Gori Negre i Guillem Ramis. D. Andreu Bestard i Mas.Rafel Estarelles i 
Bartomeu Grau (glossadors) Martí Canyelles, Gabriel Ordines, Rafel Pisà i Pere 
Vich (Fotògrafs)  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Segons informa en el seu primer editorial «COANEGRA volem fer una revista 
que serveixi a la comunicació entre la gent del poble. Una revista oberta i que 
per damunt de tot toqui el cor viu de les nostres coses. No pretenem fer una 
revisteta tancada, entregada a les xafarderies locals. Volem treballar per la 
nostra cultura i per la nostra llengua; pel nostre poble i la nostra illa» 
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d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Santa Maria del Camí 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de la seva fundació el 1981 a les pàgines de la revista Campanet s’han 
publicat entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, 
d’opinió, cartes al director, etc. La seva consulta és necessària per conèixer la 
història recent de Santa Maria del Camí així com altres esdeveniments històrics 
de la publicació.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  
 
V) Observacions. 
La revista Coanegra és l’encarregada d’organitzar els debats electorals entre 
els diferents candidats a la batlia de Santa Maria del Camí.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Dies i coses  
- Dipòsit Legal: PM 148-1988 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Calonge, Santanyi  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1988 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, vinyetes i 

tires còmiques) 
- Nombre de pàgines: 56-60 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Tirrena, SA 
- Periodicitat:  bimestral 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació 
- Nom jurídic: Associació Cultural Es majoral  
- Seu social: Plaza Sant Miquel, s/n 07669 Calonge 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge:  900  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Consell de direcció: Maria Adrover Margalida Adrover Isabel Rigo Josep 
Estelrich Maties Adrover Cuillem Roig Maria Josep Coll Jaume Vallbona 
- Redactors i Col·laboradors: Crup Marina s'Horta, Club d'Esplai s'Alqueria 
Blanca Jaume Julià, Joan Grimalt, Jaume Rigo, Toni de Porreres, Jaume Serra 
M Magdalena Estelrich, Miguel Pons, Sebastià Bonet, Pep Bonet, La Salle 
Marc Vallbona, Martina Ramis, Jaume Montserrat, Tomeu Roig, Fotos Bordoy, 
Foto Monserrat, Foto Maimó.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
La revista Dies i coses té poer objectiu donar informació local de Calonge, si bé 
també hi trobam informacions de Santanyi i Felanitx, des de la perspectiva de 
la defensa i recuperació de la llengua catalana,  de contribució a la democràcia 
del lloc i a difondre una consciència mediambiental. 
 
d) Difusió i distribució  
Calonge i termes municipals de Santanyi i Felanitx.  
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III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
La revista té un gran un interès per la història de Calonge d’ençà de la seva 
fundació el desembre de 1987 i ha estat molt útil pels veïns de Calonge –i 
posteriorment de tot el terme municipal de Santanyí i Felanitx– i per la gent 
nouvinguda. 

 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1988-1993) 
 
V) Observacions. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Dijous 
- Subtítol: Setmanari d’informació local i 

comarcal 

- Dipòsit Legal: PM 537/7R4. 
- Llengua emprada: En un principi, a partir 

de l’any 1974,més del 80% en castellà i la 
resta, en català. A partir dels anys 80, un 
35% en castellà i el 65% en català. Els 
darrers vint-i-cinc anys, el 75% en català i 
el 25% en castellà 

- Lloc de publicació: Inca (Mallorca)  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 5 de setembre de 

1974 
 

c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida: 30,50 x 30 cm  
- Color/BN, Portada, contraportada i pàgines centrals a color 
- Dibuixos i /o fotografies: si  
- Nombre de pàgines de mitjana: 16-24  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: offset. 
- Imprenta: Hora Nova SA.  
- Periodicitat: setmanal   

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural Dijous d’Inca  
Seu social: C/ Bisbe Llompart 50, 07300, Inca 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 0.90 € 
Publicitat: Si Institucional Si 
Tiratge: 3.000-3.500 exemplars 
 

b) Equip redaccional 
- Direcció:  
De 1974 a 1978, Gaspar Sabater Serra. 
Des de 1978 a 1996, Gaspar Sabater Vives. 
Des de 1996 al dia d’avui, Andreu Quetglas Martorell  
- Redactors i Col·laboradors: Rafael Payeras Genovart, Andrés Quetglas 
Martorell, Pau Reynés Villalonga, Gabriel Pieras Salom, Santiago Cortés 
Forteza, Jaume Soler Capó, Francesc Homar Llinàs, Josep Busquets Barrera, 
Josep Córcoles Tugores, Miquel Pieras Villalonga, Pau Rebassa, Marisa 
Sánchez Serrano, Julio Bastida, Bartomeu Espases, Mateu Coli Cerdà, Josep 
Coll Terrassa, Joan Fumat, Antoni Pons (Juan María Palma), Pau Llompart, 
Jordi Llompart, Obra Cultural Balear, Joan Parets Serra, AntoniRamis Pieras, 
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P. Jaume Fe Corró Jaume Serra Beltran, José Reynés Reus (Pep Piu),Gaspar 
Sabater Serra, Gaspar Sabater Vives, Sebastià Salom,Gabriel Alzamora 
Brondo, Joana Maria Serra Llull, Jaume Serra Beltran, Servicio de Extensión 
Agraria, Bartomeu Vallespir Amengual, Joan Guasp, Francisca Vives, José 
Bernardino, etc. 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de l’Assoació 
de la Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari: 
Des del seu naixement el 1974, durant el franquisme i anys següents seguia les 
pautes encomanades per les autoritats. A partir de l’arribada de la democràcia 
anà canviant i passà de ser més lliberal i independent. En quant al món social, 
el Setmanari no tracta aspectes de la vida local d’Inca (Fets, naixements, 
casaments, defuncions, vida social en  general), i especialment en la vida 
cultural.   
 
d) Difusió i distribució:  
Zona d’Inca i la seva comarca  

 
III) Aspectes històrics: significació i font històriques:   
Conèixer la història dels temps present d’Inca des de 1974 fins a l’actualitat.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1988-1993) 
 
V) Observacions. 
A llarg de l’any editen diferents especials com ara pel Dijous Bo i per les festes 
patronals de sant Abdó i sant Senen.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Díngola  
- Dipòsit Legal: PM-1391-2010 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Sineu  
b) Datació:  
- Inici de la publicació: setembre 2010  

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, vinyetes 

i tires còmiques) 
- Nombre de pàgines: entre 60 i 80.  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Periscopi Estudi (Sineu) 
- Periodicitat: trimestral  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: associació OCB (delegació de Sineu) 
- Nom jurídic: Díngola 
- Seu social: carrer Major, 26 07510 Sineu 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 4 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si (però mai n’na rebuda)   
Tiratge: 400 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Miquel Puigròs i Marta Bergas 
- Redactors i Col·laboradors: Joan Vanrell Torelló, Joan Munar Fiol, Antònia 
Real Noguera, Joana M. Antich Cardell, Joan Josep Bonnín Caselles, Pau 
Marimón Ribas, Antoni Janer Torrens; Victòria Riutort Mestre i Magdalena 
Alomar Vanrell (assessorament lingüístic); Macià Puiggròs Noguera (fotografia); 
Pere Joan Oliver Mulet, Patri Martín Cobas i Xisco Mulet Florit (maquetació i 
disseny).  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
L’objectiu de la revista és donar a conèixer la informació d’allò que passa a 
Sineu des de la perspectiva que només un mitjà de comunicació local pot 
donar, de la manera més professional possible.  
 
 



285 
 

d) Difusió i distribució  
Distribució pròpia casa per casa i segons els responsables de la revista arriba a 
uns 600 lectors 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Important per donar a coneixer la història de Sineu d’ençà 2010, també des del 
seu web. Alguns dels seus col·laboradors ja havien fet part d’altres publicacions 
sineures com Baula.  

 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Biblioteca de Sineu  
 
V) Observacions. 
La revista Díngola compta amb pàgina web molt activa i dinamitzadora que 
funciona en paral·lel a la publicació en paper (www.dingola.net) 
D’ençà de 2011 la portada i el web de la revista portava un llaç quadribarrat en 
defensa de la llengua catalana, però que arran el nou govern autonòmic de 
caire progressista sorgit a les eleccions de maig de 2015, es va retirar com a 
«símptoma de normalitat» 
  

http://www.dingola.net/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: Es saig.  
- Subtítol: Bolletí de l’Obra Cultural d’Algaida. 
- Dipòsit Legal: P.M. 495/80  
- Llengua: català.     
- Lloc de la Publicació: Algaida  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: desembre de 1980.  
 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació Mida Din A4  
- Color / BN: la portada i contraportada tenen 

color mentre que les pàgines centrals són en 
blanc i negre.   

- Nombre de pàgines:  32 de mitjana  
- Maquetació i disseny. Pròpia. 
- Impressió: Ofset  
- Impremta: Tirrena, SA (150 - ...) 
- Periodicitat: mensual  
 
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Es saig Bolletí de l’Obra Cultural Balear d’Algaida 
- Seu social: Rei núm. 1. Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural Balear 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros  
Publicitat No: Institucional: si en contraprestació de les subvencions 
rebudes. 
Tiratge: 450 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
Direcció:  
- Codirecció: Francesc Antich i Delfí Mulet (del núm. 0, desembre de 1980 al 
núm. 52 d’abril del 1982 )consell de redacció i  
- Direcció Delfí Mulet (del número 53, de maig de 1982 al núms 259/260 de 
juliol i agost de 2002). A partir del número 261, la direcció recau sobre el 
consell de redacció.  
- Redactors i colaboradors:  
- Redactors: Joan Mulet, Pere Mulet, Gabriel sales, Gabriel Sastre, Miquel 
Sastre, Miquel Serra i Guillem Vanrell 
- Col·laboradors: Ajuntament d’Algaida, Esplai Burot, Església Parroquial, 
Col·legi Públic Pare Pou, Titoieta Ràdio, Laura Ferragut, Jaume Juan Toledo, 
Andreu Majoral, Biel Majoral, Jaume Jaume i Oliver, Xesc Oliver, Llorenç 
Antich, Pere Sales Mascaró, Catalina Mas Targa, Alexandre Pizà, Catalina 
Martorell, Alexandre Mulet, Joan Seguí, Joan Reinés, Guillem Sastre,  Llorenç 
Gil, Maria Antònia Mulet, Jaume Balaguer, Víctor Mulet, Maria Coloma Mairata, 
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Margalida Puigserver; Joan Balaguer, Jerònia Pou i Guillem Vanrell  
(fotografia); Joan Valent, Jaume Falconer i Antoni Mas (dibuixos)  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de l’Obra 
Cultural Balear. 
 
c) Temari i ideari. 
La contribució a la difusió de la llengua catalana i la defensa de la cultura, el 
territori i la identitat pròpia de Mallorca, i d’Algaida, Pina i randa en particular.  
 
d) Difusió i distribució  
Distribució: 450 exemplars (dels quals 40 per a biblioteques, 3 per a 
l’Associació) i la resta per a venta al públic i subscripcions a persones 
d’Algaida, Pina i Randa.  

 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica  
Es saig té una gran rellevància ja que hi podem localitzar diferents articles 
respecte la història i cultura algaidina d’ença 1980, si bé també s’hi troben 
articles de divulgació històrica sobre Algaida, Pina i Randa  

 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1981-1996, 2002-2006, 2009) 
- Arxíu de la delegació de l’Obra Cultural Balear.  
- Biblioteca Municipal d’Algaida. 

  
V) Observacions. 
La publicació ha polemitzat amb diferents grups polítics com l’Agrupació 
Socialista d’Algaida o la UCD, que afirmaven que era la revista del PSM, 
extrem que sempre fou negat. 
Des de maig de 2015 compta amb un noticiari en digital noticiari.essaig.cat  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: L’Estel de Mallorca  
- Diposit Legal: PM 473-80 
- Llengua emprada: català  
- Lloc de publicació: Sant Joan  
b) Datació:  
- Inici de la publicació:  1981 
- Impressió: Ofset  
- Impremta: Omniprint, SL, Santa Maria del 

Camí 
- Seu social: carrer Bellavista, 44, Sant 

Joan  
 

c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida: 37 x 29,5 cms.  
- color/BN: tota la publicació és a color.  
- Dibuixos i /o fotografies: ambdós amb 

color  
- Nombre de pàgines: 8 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Periodicitat: quinzenal  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa 
- Nom jurídic: L’estel  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 40 euros de subscripció anual 
Publicitat: Si Institucional Si  
Tiratge: 3.000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Mateu Joan Florit  
- Redactors i Col·laboradors:  
Víctor Alexandre, Vicent Partal, Ricard Colom, Quim Gibert, Pere Felip Buades, 
Oriol Junqueras, Miquel López Crespí, Miquel Ferrà, Marina Ferrà, Lluís 
Planas, Josep Serra, Josep M. Loste, Joaquim Pugnau, Joan Lladonet, JERC-
Franja, Climent Garau de Llucmajor, Bernat Joan i Marí, Bartomeu Mestre 
"Balutxo", Armand, Andreu Salom Alexandre Pineda. Jaume Sastre, Joan 
Antoni Estades de Moncaire i Bisbal.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Publicació polèmica de caire clarament independentista.  
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d) Difusió i distribució 
Es distribueix a diversos indrets de Mallorca, i no se circumscriu  a una sola 
localitat. Es distribueix fins a 2.000 exemplars a restaurants i centres mèdics, 
segons els seus responsables.  

 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Donat el seu posicionament independentista i progressista, es úna font per tal 
de conèixer els plantejaments de part del nacionalisme i independentisme 
d’esquerres a Mallorca des dels anys vuitanta.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1993-2004, 2008-2010)  
 
V) Observacions. 
Els inicis d’aquesta revista se remunten a primer de gener de 1981 com a 
butlletí mensual de l’Associació de Veïns Son Sunyer de s’Arenal, per això se 
va dir S’ARENAL DE MALLORCA, amb el depòsit legal PM 473-80. El fundador 
fou en Mateu Joan i Florit de Sant Joan que en aquell temps era el secretari de 
l’Associació de Veïns del poble, un poble que havia crescut molt i ja tenia una 
dotzena de farmàcies (això per donar una idea de la gent que hi vivia, sobretot 
durant la temporada turística).  
Aquesta revista fou mensual fins el març de 1984 en què passà a ser 
quinzenal. El 15 de juny de 2006, es muda de s’Arenal a Sant Joan. 
Els seus posicionaments radicals li han servit d’un conjunt de demandes i de 
polèmiques amb les institucions públiques, tant autonòmiques com municipals.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: Felanitx 
- Subtítol Setmanari d’interessos locals 
- Dipòsit Legal: P.M. 351-1959 
- Llengua emprada: català, per bé que 

alguns anuncis es publiquin en castellà.  
- Lloc de publicació: Felanitx 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1935 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre  
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, vinyetes 

i tires còmiques) 
- Nombre de pàgines: 12 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: A partir del 3725 a Gràfiques Llopis, S.A 
- Periodicitat:  setmanal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació 
- Nom jurídic: Associació cultural Setmanari Felanitx 
- Seu social: Carrer Major, 64. 07200 Felanitx  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1 euros.  
Semestral, 26 € dins el terme de Felanitx, 39,50 € si és fora. 
Publicitat: Si  Institucional Si (també inclou anunicis privats per 
paraules)  
Tiratge: 1400  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Miquel Obrador Timoner 
Pere Oliver Domenge (1923-1933) 
Pere A. Reus Bordoy (1933-1935)  
Joan Obrador Tauler (1935-1958), encara que, nominalment, figuràs com a tal 
Joan Estelrich, conegut publicista resident a Barcelona. 
Bartomeu Pou Jaume (1958-2011)  
Antoni Vicens Massot (2011-...)  
- Redactors i Col·laboradors: Mossèn Pere Xamena i Fiol, Ramon Rosselló 
Vaquer, Catalina Giménez Roig, Catalina Blanco Mas, Nicolau Barceló 
Monserrat, Sebastià Manresa, Margalida Estelrich, Llàtzer Méndez, Antoni 
Roca i Jerez, Tomeu Monserrat, Serrat Archs, Marosa Cons, Catalina Jiménez 
Roig, Margalida Estelrich, Magdalena Picó, Mª Bel Picó, Mercè Rigo, Bàrbara 
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Vicens, Catalina Blanco i Margalida Font, Pere Artigues Sirer, Gabriel Bordoy 
Valens, Miquel Riera Nadal, Josep Antoni Grimalt Gomila, Antoni Roig Barceló i 
Antoni J. Bordoy 
Al setmanari també s’hi troben textos de Cosme Aguiló Adrover, Nicolau 
Barceló Monserrat, Joan Ciria Maimó, Pere Estelrich Massutí, Antoni Juan 
Albons, Gabriel Julià Adrover, Francesc Riera Monserrat. Bartomeu Rosselló, 
Ramon Rosselló Vaquer, Onofre Vaquer Bennàsar, Bartomeu Salvà Simonet, 
Andreu Salom Mir, Guillermo Viteka.  
Associacions de Veïnats, Associacions de Pares i mares dels diversos centres 
escolars del terme, Associació Amics dels Closos, S’Estol des Gerricó i 
Abeniara (dos grups locals de música i ball tradicionals), centres docents de tot 
el terme –especialment l’IES Felanitx– i grups excursionistes, entre d’altres 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
El Felanitx centra els seus interessos en la informació local si bé defensa dels 
valors del poble, principalment la cultura i la llengua, que sempre ha reconegut 
com a catalana, mostra el seu interès per la informació front a l’opinió, ofereix 
les seves pàgines com a mitjà o tribuna d’opinió als diferents col·lectius o 
particulars que hi vulguin col·laborar o exposar les seves opinions.  
 
d) Difusió i distribució.  
La revista es distribueix entre la vila de Felanitx, Portocolom, les barriades o 
llagorets de Cas Concos, S’Horta, Son Negre, Es Carritxó, Son Valls, Son 
Mesquida, Son Prohens. A més dels exemplars que es distribueixen a altres 
pobles de Mallorca i la península.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Els fundadors de la primera capçalera, El Felaningense que va aparéxer  el 20 
de juliol de 1883, varen ser Miquel Obrador Timoner, Jordi Veny Maimó, Pere 
d’Alcàntara Penya, mossèn Bartomeu Barceló Massutí i Andreu Ramon. I és 
que el setmanari Felanitx  es considera el degà de la premsa mallorquina, en 
tant que és l’hereu directe de El Felanigense. El seu naixement coincidí amb 
una època d’especial floriment de l’economia i la societat felanitxeres, que 
donarien com a fruit una generació d’emprenedors, atrevits, creatius i valents, 
que alçarien la vila a un nivell d’esplendor considerable, les ressonàncies del 
qual durarien fins ben entrats els anys 60 del segle XX. 
El 3 d’agost de 1935 apareix el primer número del Felanitx, setmanari que 
sortia els dissabtes, com era ja tradició en la nostra premsa. Fundat per la 
CEDA, en fou director Joan Obrador Tauler, encara que, nominalment, figuràs 
com a tal Joan Estelrich, conegut publicista resident a Barcelona. 
El setmanari Felanitx, neix en una època molt agitada i enfrontat políticament 
amb El Felanitxer. Els successius esdeveniments polítics dels anys 33, 34 i 36, 
és a dir el triomf de la dreta a les eleccions generals d’aquest primer any, 
l’anomenada revolució d’octubre del 34 i la victòria del Front Popular a les 
eleccions de febrer del 36, anaren escorant més cap a l’esquerra El Felanitxer, 
convertit ara en únic representant d’aquesta facció. 
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La dècada dels quaranta estarà marcada per tota mena de restriccions, la 
retòrica de discursos i consignes, la censura i el gran silenci dels vençuts. De 
tot això n’és testimoni el Felanitx, començant per la migradesa del seu format: 
un sol full imprès en un paper d’estrassa, color de palla, que dóna idea de la 
conjuntura econòmica del moment. És tan greu, aquella situació, que el 
setmanari deixa de publicar-se des del 21 d’abril de 1941, fins al 2 d’octubre del 
1943. 
Avançada la dècada dels anys cinquanta, el Felanitx adopta un nou format que, 
amb poques diferències, serà l’habitual fins arribar als nostres dies. Augmenta 
fins a vuit el nombre de pàgines, de 38 x 27 cm, i la capçalera es redueix 
proporcionalment. Una novetat és, també, l’aparició més sovintejada de 
l’editorial. Apareixen seccions noves, hi trobam ja poesia en llengua catalana, si 
bé els títols i les dedicatòries s’han d’escriure en castellà. 
Amb l’arribada de la democràcia la publicació començà a publicar temes 
polítics i alguns especials de caire cultural. L’abril de 2011 la publicació passà a 
dependre de l’Associació Cultural Setmanari de Felanitx, vinculada a l’Obra 
Cultural Balear  
Pel que fa al seu ús com a font històrica, el setmanari dedica atenció preferent 
als temes que són d’interès general per al poble d’ençà de la seva fundació  
amb una intenció màxima a la política municipal, l’urbanisme, la cultura, si bé 
aspectes econòmics relacionats amb la indústria o el sector turístic tenen una 
incidència menor.  
 
IV) Localització de fonts 
Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 
22, 07240 Sant Joan) 
Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 
Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  
- Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma). S’hi conserven els 
següents exemplars: 
 El Felanigense: 
- Núm. 79 (17-1-1885) fins al 232 (31-12-1887). 
- Núm. 233 (7-1-1888) fins al 1948 (14-12-1918). 
- Núms. solts des de 1919 fins a 1922. 
- Núm. 2425 (5-1-1923) fins al 2614 (12-8-1933). 
 El Felanitxer: 
- Núm. 2615 (19-8-1933) fins al núm,. 2771 (14-8-1936) 
 Felanitx: 
- Del núm. 4 al 14 (24-8 al 2-11 de 1935). 
- Biblioteca Fundación Bartolomé March (Palma). Conserven alguns números 
solts dels anys compresos entre 1884 i el 1931. 
 Col·leccions completes: 
- Fundació Mossèn Cosme Bauçà. S’hi conserva la col·lecció complerta de El 
Felanigense (1883) fins al darrer número del Felanitx actual. 
- Biblioteca privada de Bartomeu Pou Jaume. L’antic propietari del periòdic i fill 
del seu primer editor en posseeix una col·lecció completa. 
 
V) Observacions. 
Al llarg de la seva trajectòria el setmanari ha rebut diversos premis:  
- 1975: Medalla de Plata de la Ciutat de Felanitx. 
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- 1983: Distinció del Govern de la Comunitat de les Illes Balears amb motiu del 
primer centenari de l’aparició de El Felanigense. 
- Premi Miquel Duran i Saurina, de l’Obra Cultural Balear d’Inca, al 2001. 
- Distinció de l’OCB al Setmanari Felanitx amb motiu dels premis 31 de 
desembre 2008. 
- Premi Estrella Mostrejada 2011 de l’Associació Cultural Es Majoral i la 
revista Dies i Coses. 
La publicació també compta amb una pàgina web on es pot accedir a 
informació i descarregar-se en format pdf els darrers nombres de la revista. 
Disponible a www.setmanarifelanitx.cat  
 
  

http://www.setmanarifelanitx.cat/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  

- Títol: Fent Carrerany  
- Llengua emprada: Català  
- Dipòsit Legal: PM-457/1986 
- Lloc de publicació: Maria de la 

Salut 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació. Juliol de l'any 

1986 
 

c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida: a4  
- Color/BN: La Portada, la 

contraportada i les pàgines centrals 
en color, la resta en blanc i negre 

- Dibuixos i /o fotografies: Ambdós 
- Nombre de pàgines: 24 de mitjana 
- Maquetació i disseny: pròpia  
- Impressió: Digital  
- Impremta: Impremta JA de Maria de la Salut 
- Periodicitat: mensual 
 
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural Fent Carrerany 
- Seu social: Carrer Sant Miquel, 11 de Maria de la Salut 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 25 euros de subscripció anual  
Publicitat: Si Institucional: Si   
Tiratge: 400 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Magí Ferriol  
- Redactors i Col·laboradors: Eulàlia Ferriol, Miquel Morey, Joan Gelabert i 
Onofre Sureda, Pere Oliver, Lucho Rama, Antoni Gelabert Mas, Francesca 
Maria Mas, Jaume Mestre, Joan Rosselló, Miquel Oliver i Roig, Pep Ferriol 
Torelló i Jeroni Bergas Ferriol, Bartomeu Pastor Sureda, Cecili Buele i Ramis, 
Antoni Gelabert Mas, Miquel Rosselló i Quetglas, Lluc Matas, Joan Bover, 
Miquel Jordan i Ronsano, Llorenç Dalmau, PSM-Independents de Maria, 
Francesca Maria Mas, Grup d'Esplai Es Rebrot, Pere Sureda Ribas, Bartomeu 
Arbona. 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
L’objectiu de la publicació era el de qualsevol revista local, oferir una informació 
de proximitat, informació local dins un àmbit global. 
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d) Difusió i distribució:  
Dins el poble, Illes Balears i Catalunya, França 

 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Imprescindicle per conèixer la història de Maria de la salut d’ençà de 1986 
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1986-1998 i 2000-2003) 
 
V) Observacions. 
També tenen una web www.fentcarrerany.cat  
  

http://www.fentcarrerany.cat/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Lloseta  
- Subtítol: Revista d’Informació 

d’Informació local 
- Dipòsit Legal: PM 747-1983 
- Llengua emprada: 85 % de català i 15 

% castellà 
- Lloc de publicació: Lloseta 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1983 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en 

color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies i 

dibuixos  
- Nombre de pàgines: 24 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Impremta Goya 
- Periodicitat: mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Lloseta. Revista d’Informació d’Informació local 
- Seu social: Apartat de correus 6, 07360 Lloseta 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.5 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 700 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Pau Reynés Villalonga 
- Redactors i Col·laboradors: Jaume Morro Ripoll, Bartomeu Bestard Bestard,  
Gabriel Pieras Salom, Jeroni Cerdà Pons, Antoni Santandreu Ripoll i Gabriel 
Ramon Coll.  
Altres col·laboradors: Jaume Severa Coll, Josep Mª Escudero Pol, Joan Guasp, 
Gabriel Mairata Vallori, Miquel Mulet Bujosa, Pere Joan Martorell, Bartomeu 
Capó Coll Antoni Mulet Ramon 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
El seu propòsit és el d’informar i opinar amb claredat, objectivitat, veritat i 
independència. la revista Lloseta la trajectòria ha estat equilibrada, sempre 
procurant que, cada mes, la publicació sigui el reflex de la vida quotidiana de la 
població. D’aquesta manera es procura que totes les entitats locals tinguin el 
seu espai on quedi constància de les seves activitats. 
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Lloseta i altres poblacioons on hi resideixen llosetins.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1983 a les pàgines de la revista Lloseta s’han publicat entrevistes, 
articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, cartes al 
director. La seva consulta es molt necessària si es vol conèixer la història 
d’aquest municipi des dels anys cinquanta fins a l’actualitat 
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1983-1995)  
 
V) Observacions. 
Tot i que la majoria de la revista és en llengua catalana, l’editorial se fa en 
castellà. En un 85 % la revista és en català. 
Des dels inicis, la revista Lloseta ve publicant, amb una regularitat anual, una 
col.lecció de monografies de temes locals que ve a ser un suplement cultural 
de la publicació. Els temes tractats són els pregons, tant els de les festes 
patronals com els de Setmana Santa; la Segona República Espanyola; 
Receptes antigues de cuina; Bibliografia d’escriptors de la població; L‘església 
de Lloseta, 75 anys com a parròquia; El cinema a Lloseta; El Sindicat Agrícola 
Catòlic de Lloseta; Himne al poble de Lloseta; L‘orgue de la parròquia de 
Lloseta; Les mines de carbó del terme municipal; Estudi de la parla  
d’immigrants de Màlaga a Lloseta; Lloseta i Miguel Boto Totxo, etc. 
Tot i que tenien una pàgina web www.revistalloseta.com des del 2015 està 
inactiva, i s’utilitza el domini www.revistalloseta.org on s’hi pengen alguns dels 
continguts de la revista.  
  

  

http://www.revistalloseta.com/
http://www.revistalloseta.org/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Llucmajor de pinte en ample 
- Subtítol: Revista mensual 
- Depòsit Legal: PM-350-1981 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Sant Joan  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1980 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 24 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Tirrena, SA (Manacor)  
- Periodicitat:  mensual  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Obra Cultural Balear de Llucmajor 
- Seu social: Bisbe Taixaquet, 105. 07620 Llucmajor 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 1000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Consell de Direcció:  
Maties Garcies Salvà (1981-1985) 
Catalina Font Rangel (1986-) 
- Redactors i Col·laboradors:  
Coloma Julià Adrover, Miquel Cardell Santandreu, Sebastià Cardell i Tomàs, 
Bartomeu Font Obrador, Josep Sacarés Mulet, Jaume Oliver Jaume, Sebastià 
Alzamora, Miguel Barceló,  Antònia M. Bonet,  Celso Calviño, Francesca Clar 
Antònia Font, Joana Font, Maties Garcias, Miguel Janer, Aina M. Llompart,  
Jaume Manresa, Antoni Monserrat, Francisca Mut,  Jaume Oliver, Bartomeu 
Prohens, Nanda Ramon, Damia Roig,  Tomeu Sbert, Joan Socies, Arnau 
Tomas, M. del Mar Vanrell,  Francesc Verder, Ignasi Barceló, Miguel Bezares 
Llucia Caldés,  Francina Capellà, Sebastià Cardell, Joan Clar, Bartomeu Font 
Catalina Garau, Jordi Granados, Franc Jaume, Antoni Llompart, Llorenç 
Mascaró, A. M. Monserrat, Guillem Oliver, Margalida Palou, Joan Quintana 
Miguel Ribot, Sebastià Rubí, Miguel Sbert, Catalina Serra, Gabriel Thomas 
Jeroni Tomas, Barbara Verdera, Biel Vich, etc.  
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- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
Des de l’òrbita de l’Obra Cultural Balear, la revista Llucmajor de pinte en ample 
està dedicada a la informació local, amb seccions d'opinió, cultura, cuina, 
història i esports, oferint una informació viva i arrelada a la realitat més 
immediata i això passa per un objectiu: per la democràcia (pel respecte a la 
llibertat i a la dignitat de les persones i dels pobles així com de recollir-ne les 
diferents opinions i maneres de pensar), per la cultura i la llengua de Mallorca, 
que ens caracteritzen com a poble, com a comunitat i per l’ecologia.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és el municipi de Llucmajor   
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
La publicació Llucmajor de pinte en ample esdevé una font històrica de gran 
rellevàncià sobre aspectes polítics, econòmics i socials de Llucmajor d’ençà de 
la seva fundació el 1981. A les seves pàgines també s’hi poden trobar altres 
articles d’interès sobre personatges llucmajorers i el patrimoni històric i cultural 
de Llucmajor.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1981-2009) 
 
V) Observacions. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Llum d’Oli  
- Dipòsit Legal: PM 76/1979 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Porreres 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1983 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 24 
- Maquetació i disseny: externa.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gràfiques Llopis  
- Periodicitat: Trimestral  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació 
- Nom jurídic: Agrupació Cultural de Porreres 
- Seu social: Carrer de’n Mago s/n, 07260 Porreres  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 6 euros 
Publicitat: Si   Institucional Si  
Tiratge: 400 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Coordinadora: Llúcia Salleras Julià 
Consell de Redacció: Antoni Sorell Mora, Bartomeu Garí Salleras, Joana Mora 
Cerdà, Joan Barceló Barceló, Joan Miralles Plantalamor 
- Redactors i Col·laboradors:  
Redactors anteriors: Gaspar Barceló i Barceló, Bernat Bauçà i Garau, Antoni 
Gornals i Mesquida, Vicenç Marí i Sastre, Ferran Ribas i del Blanco, Bartomeu 
Servera i Sitjar,   
Col·laboradors: Joan Barceló i Bauçà, Maria Barceló i Crespí, Margarida 
Barceló i Taberner, Dama Durán i Jaume, Rafael Ferrà i Martorell, Grup 
d'Esplai, Grup Foganya, Francesc Grimalt, Joan Oliva, Catalina Oliver i Riera,  
Rafel Picornell i Serra, Antoni Servera, Joan Sorell, Joan Damià Vidal, Simó 
Tortella, IES Porreres, Jaume Rosselló Tomàs, Simó Tortella, Maria Antònia 
Sureda, Joan Miralles, Pere Muntaner, CC Verge de Monti-sion, Alumnes IES 
Porreres Francesc Melià Barceló, Maria Mora Llaneras, Maria Antònia Llull 
Estarellas Joan Marí Garí, Junta local de l'AECC, Col·lectiu Sang de Terra, 
Col•lectiu de Poesia 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
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c) Temari i ideari. 
La idea era que a més d’exercir de informatiu de l’Agrupació Cultural de 
Porreres, també ocupàs un espai informatiu com a revista del poble i esdevenir 
un espai informatiu fet per a porrerencs i per a Porreres. Llum d’Oli serveix de 
plataforma de debat sobre temes porrerencs que de no ser-hi no haurien sortit 
a llum. 
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Porreres i aquells porrerencs que viuen a altres 
pobles de Mallorca.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1978 a les pàgines de la revista Llum d’Oli s’han publicat entrevistes, 
articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió.  La revista 
ha comptat amb diferents etapes segons els seus responsables: 
1a etapa (desembre de 1978- abril de 1981): es caracteritza per la il.lusió, les 
dificultats tècniques, la periodicitat irregular, el voluntarisme, la reivindicació i la 
llibertat d’expressió. 
2a etapa: (juny de 1981- a abril de 1986): En aquesta etapa la publicació es 
presenta amb un format més de revista, amb publicitat, fotografies, butlleta de 
subscripció per a recaptar doblers i poder compensar les despeses de l’edició 
de la revista. 
Des del mes d’abril del 1986 fins al juny de 1987 la revista va partir un àmplia 
absència 
3a etapa: (agost de 1987 a març de 1989): la revista va publicà pots números i 
només a una sola tinta  
El març de 1989 el Llum d’Oli s’aturà de bell nou i no va ser fins al gener de 
1993 que es va entreveure de bell nou la llum. 
4a etapa: (gener de 1993 a gener de 1999): Aquesta etapa es caracteritza per 
dues èpoques diferenciades pel nou disseny de la revista ( a partir de 1996)  i 
pels canvis soferts a l’equip de redacció. 
5a etapa: (març de1999 a octubre de 2004): ens trobam amb la consolidació de 
la revista.  
6a etapa: (desembre de 2004): a la maduresa de la revista en els darrers temps 
ha incorporat gent nova però ha mantingut l’esència de ser una revista del 
poble i per al poble i s’ha intentat millorar la qualitat de la revista del disseny i 
dels seus col·laboradors. S’hi han incorporat articles de divulgació de temes no 
estrictament locals i nova col·laboració de gent jove.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1978-1996)  
- Parcialment a la Biblioteca Municipal de Porreres.  
- Alguns dels darrers números des de l’any 2012 en format digital es poden 

consultar a http://agrupacioculturalporreres.blogspot.com.es/ 
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V) Observacions. 
El nom de Llum d’Oli segons un dels seus fundadors Maties Lladó en una 
entrevista al núm. 100 de la revista es va voler «sintetitzar una sèrie d’idees 
amb la imatge del llum d’oli: a partir d’un estri popular i senzill la revista o full 
informatiu preteníem fer un poc de llum dins la foscor on pensàvem que estava 
immersa en aquella època la nostra societat, culturalment i socialment parlant» 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Mel i sucre 
- Subtítol: Revista d’Informació general  
- Dipòsit Legal: PM. 49/1983 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Sant Joan  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1980 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 24 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gràfiques Xisco  
- Periodicitat:  mensual  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Mel i Sucre Sant Joan 
- Seu social: Carner de Ramon Llull. 48, 07240 Sant Joan  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació:  euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 500 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Consell de Direcció: Joan Font, Francesc X. Moratinos, Mateu Sastre, Juan 
Moratinos. Joan Sastre. Antònia Bauzà 
- Redactors i Col·laboradors:  
Guillem Florit, Arnau Company, Joan Font, Joan Morey Antoni Sastre. Joan 
Sastre. Francesc X. Moratinos, Mateu Sastre, Joan Moratinos. Joan Font. 
Antonia Bauzà, Climent Picornell, Julià Picornell, Amador de sa Plaça. Amador 
Passol, Josep Roig. Sacrament Ferrer, Arnau Moratinos, Francesc Canuto, Pep 
Gayà, Miquel Company,  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
Des de l’òrbita de l’Obra Cultural Balear, la revista Mel i sucre s’han promogut 
debats de tipus cultural, polític o urbanístic i s’han retut homenatges a 
personatges diversos, alhora que s’han duit a terme iniciatives com tallers de 
caparrots, foguerons de Sant Antoni, o la participació en les festes del poble. 
De la mateixa manera, l’entitat ha donat aixopluc a diversos grups, com el 
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‘Taller de ràdio’, els grups excursionistes ‘Camina Caminaràs’ i ‘Peus Grossos’, 
el ‘Col.lectiu Teranyines’, ‘Joves per la Llengua’, ‘Som Sant Joan’ i d’altres i tot, 
des de la pluralitat però amb un vessant progressista i nacionalista.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és el municipi de Sant Joan  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1980 a les pàgines de la revista Mel i Sucre s’han publicat 
entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, 
cartes al director i dossiers centrals de fotografies.   
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es (1980-1996) 
 
V) Observacions. 
La revista ha conviscut amb les publicacions santjoaneres, Sant Joan i Damunt, 
Damunt 
  

http://ibdigital.uib.es/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: Miramar 
- Dipòsit Legal: PM 761-1989 
- Llengua emprada: Català 
- Lloc de publicació: Valldemossa 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1989 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: entre 52 i 80  
- Maquetació i disseny: pròpia  
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gràfiques Ensenyat 
- Periodicitat:  trimestral 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Delegació de l’Obra Cultural Balear de Valldemossa 
- Seu social: La seu social de l’OCB és al carrer Constitució nº 1, a la 
Biblioteca Pública de Valldemossa. L’altra adreça per contactar amb la Miramar 
és c/Donants de Sang, 30 (domicili particular Pere Bru Serrano Torres). 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 4 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 350 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Margalida Calafat i Torres (1989-1991) 
Antònia Serrano Darder (1992-2015) 
 
- Redactors i Col·laboradors:  
L’equip de redacció és: Pere Bru Serrano Torres, Pep Carbonell, Concepció 
Bauçà, Nicolau Cañellas, Pere Rullan, Miquel Ripoll, Miquela Font, Enric 
Calafell. 
Altres redactors i Col·laboradors: Antònia M Calafat i Rivas, Nicolau S. Cañellas 
i Serrano, Rafael Estaràs i Estaràs, Miquel Juan i Salvà, Jaume Moià i 
Villalonga, Llorenç Lladó i Calafat, Josep Lladó i Vila, Joan Carles Palos i 
Nadal, Benigne Palos i Vadell, Miquel Ripoll i Rul·lan, Antònia Serrano i Darder, 
Matilde Serrano i Darder, Pere Bru Serrano i Darder, Sebastià Trias i Mercant, 
Jerònia Valls i Cerdà, Jaume Vila i Mulet, Jaume Capllonch Ferrà. Bernat 
Bauçà, Alvaro Bauzà de Mirabò Orlandis, Magdalena Boscana Mas, Magdalena 
Boscana Ripoll, Joan Cabot i Estarelles, Bartomeu Calafat Lladó, Mateu Colom, 
Toni Colom Colom, Maria Encarnació Coll, Tomeu Estaràs Estaràs, Llúcia 
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Estaràs King, Catalina Estradas Fernández, Maria Dolors Estrades Calafat 
Francisca Genovart Frau, Antoni Gili i Ferrer, Josep Lladó Vila, Miquel Morell 
Juan, Joana Serra de Gayeta, Frederic Soberats Liegey,  Magdalena Vila Vila, 
Carme Sánchez, etc.  
 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
La revista vol ser crítica amb tot el que signifiqui opressió o vulneració dels 
nostres drets com a poble, integradora dels interessos de la comunitat per 
damunt les diferències personals, arrelada en el passat, comprensiva amb el 
present i inquieta pel futur; defensora enfront dels atemptats del nostre paisatge 
i entorn històric i artístic, portaveu de les inquietuds dels valldemossins i reflex 
per a la posteritat de la vida a la Valldemossa de la fi dels anys vuitanta.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Valldemossa. Al mateix municipi es distribueix porta 
a porta, amb la col·laboració d’un grup de voluntaris. A altres municipis de 
Mallorca, altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o a l’estranger -
França i l’Uruguai- a través de correu ordinari. 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1989 a les pàgines de la revista Miramar s’han publicat entrevistes, 
articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, cartes al 
director, i la seva consulta és molt necessària per conèixer la història del 
municipi de Valldemossa, tant la recent com la més antiga gràcies a als seus  
Plecs de Cultura Popular que s’editen des de 1991. 
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1989-1995)  
 
V) Observacions. 
Les portades sempre són artistes valldemossins o residents especilament del 
pintor Josep Coll Bardolet.  
Actualment la revista està en procés de reestructuració, degut al traspàs de la 
seva ànima mater, Antònia Serrano Darder.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Montaura 
- Subtítol: Revista de Mancor de la Vall.  

- Dipòsit Legal PM. 3 - 1.988. 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Mancor de Vall  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1983 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 52 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: Digital 
- Impremta: Impremta Goya, de Lloseta 
- Periodicitat:  Trimestral  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Col.lectiu MONTAURA. 
- Seu social: Plaça de l'Ajuntament, 1. 07312 Mancor de la Vall 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació:  euros 
Publicitat: Si / No   Institucional Si / No 
Tiratge: 600 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Gabriel Fiol Mateu 
- Redactors i Col·laboradors: Llorenç Mir, Bartomeu Fons Pascual, Miguel 
Julià i Prohens, Miguel Saurina Vallori, Miguel Vallori Mateu, Gabriel Pocoví 
Pou, Gabriel Pocoví Pou, Magdalena Campaner, Gabriel Fiol, Margalida Pocoví 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
En la seva presentació s’afirmava que «Montaura no vol ser eina de divisió, ans 
al contrari, vol ser quelcom que té la vocació d’integració en una sola comunitat 
justa i solidària, conscients de la nostra indefugible identitat com a poble» 
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Mancor de la Vall  
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III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1988 a les pàgines de la revista Montaura s’han publicat entrevistes, 
articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, cartes al 
director.   
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1988-1996)  
- Web de l’Ajuntament de Mancor: www.ajmancordelavall.net des de l’any 

2011.  
 
V) Observacions. 
El nom de la revista prové d’un penyal i d’un paratge de prop del poble on han 
aparegut diferents testimonis arqueològics que demostren que va ser un lloc de 
culte i d’enterrament des del període talaiòtic mitjà fins a l’època romana. És un 
nom molt popular a Mancor, com ho demostra el fet que doni nom a l’equip de 
futbol, el col.legi públic i, fa un temps, era la marca d’una fàbrica de calçats 
local. 
  

http://www.ajmancordelavall.net/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: N'ALÍ.  
- Subtítol La revista municipal d’Andratx.  
- Dipòsit Legal: P.M. 295/1V86 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: municipi d’Andratx 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: abril de 1986 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i contraportada 

en color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí 
- Nombre de pàgines: 64 
- Maquetació i disseny: externa.   
- Impressió: digital  
- Impremta: PRINTANDRATX 
- Periodicitat: mensual  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural n’Alí 
- Seu social: C/ Llibertat núm. 20. (07150, Andratx  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 3 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 800 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Rafel Oliver Grammático 
- Redactors i Col·laboradors: Biel Ensenyat Pujol, Margalida Ferrà Ensenyat, 
Gabriel Jofre Mir, Maria José Clar Roca, Pedró Flexas Flexas, Margalida Sastre 
Parpal, Bartomeu Bosch Palmer, Catalina Alemany Riera, Bernat Bestard 
Nadal, Joana Alemany Mir, Maria Magdalena Pons, Miquel Amengual  i 
Saurina, Joana Dols Pons, Carlos Noguera Cortès, Antoni Roca Pujol, Jaume 
Roca Pujol, Lorenzo Gutiérrez i Baltasar Moner (fotografia)  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Donar informació de tot allò que succeeix al municipi d’Andratx defugint de 
polèmiques que divideixen el municipi  
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d) Difusió i distribució  
Es distribueix a tot el municipi d’Andratx i s’envien 60 revistes a fora del 
municipi a través del servei de correus. 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
La seva consulta és necessària per conèixer la història recent del municipi 
d’Andratx d’ençà de 1986.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 
Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1986-1992) 

 
V) Observacions. 
Durant els inicis tenia el subtítol de La revista de la comarca de ponent. Era 
quan estava editada per la Coordinadora Parroquial de Joves d'Andratx i el 
Centre Cultural de S'Arracó.  
A hores d’ara el subtítol és La revista del municipi d’Andratx si bé no té res a 
veure amb l’Ajuntament d’aquesta localitat.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Perlas y Cuevas 
- Subtítol Revista de Manacor 
- Dipòsit Legal:  
- Llengua emprada: bilingüe  català / castellà 
- Lloc de publicació: Manacor 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1960 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: portada i contraportada color i 

interior blanc i negre 
- Dibuixos i /o fotografies: ambdós 
- Nombre de pàgines: 50 mitjana  
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: pròpia  
- Periodicitat: mensual.  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa 
- Nom jurídic: FERRER I VALLESPIR, SL  
- Seu social: cetre núm. 24 07500 Manacor 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.50 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 1000  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
El primer director va ser el seu fundador Mn. Baltasar Piña Forteza. 
Posteriorment agafà les rendes Rafel Ferrer Massanet (1963) fins que 
passaren al seu fill Antoni Ferrer Vallespir (1995). 
- Redactors i Col·laboradors: Joan Riera Dalmau, Rafael Gabaldón, llorenç 
Givanel, Tomàs Garau, Llorenç Femenías Binimelis, Sebastià Sansó Sastre,  
Antoni Sureda Vicenç, Antoni Tugores Manresa, Lorenç Morey, Joan Barceló 
Matas, Biel Genovard, Biel Palliser, etc.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Informació de caire general, local i cultural, sobretot de cinema, i especialment 
centrada en el municipi.  
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d) Difusió i distribució  
Zona de Manacor i la seva comarca 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Font històrica de Manacor i de la seva comarcan d’ença de 1960. A més de 
pels seus aspectes culturals també són destacables la seva informació sobre el 
sector turístic de la comarca de Llevant.  

 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 

Princesa, 22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1969-1992)  
- Biblioteca de Manacor.  
 
V) Observacions. 
Mereixen especial atenció les seves pàgines grogues, aparegudes regularment, 
tractant de temes referits a la història i cultura locals, amb les quals s’ha editat 
un volum. 
La revista des de sempre havia estat de caire quinzenal però a partir de l’any 
2012, passa a ser mensual.  
Tot i que la majoria de la publicació és en català, l’editorial es publica sempre 
en castellà.  
  

http://ibdigital.uib.es/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Porto Cristo  
- Subtítol Informació local. 
- Dipòsit Legal: PM 507 - 1983 
- Llengua emprada: català (70 %) i 

castellà (30%)  
- Lloc de publicació: Porto Cristo, 

Manacor 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: juliol de 1983 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: sí (fotos, 

vinyetes i tires còmiques) 
- Nombre de pàgines: entre 38 i 52 

pàgines 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Estil grafic grup, Porto 

Cristo 
- Periodicitat:  mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació 
- Nom jurídic: Associació de veïnats de Porto Cristo  
- Seu social: Apartat de correus 134, 07680 Porto Cristo 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.50 euros 
Publicitat: Si /no  Institucional Si  
Tiratge: 400  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Bernat Amer (1983-1987) 
Rafael Gabaldón (1987-) 
Francesc Rosselló (-2011) 
Maria Bel González (2012- ) 
 
- Redactors i Col·laboradors:  
Juan Moratille, Bernat Amer, Gabriel Fuster, M.A. Sureda, Juan Martínez, Joan 
Tur, José Vecina, Jaime Brunet, M.A. Mascaró, Fco. Ramis, Magdalena, Miguel 
Domínguez, Gabriela Mascaró, Juan Servera, Alex, Juan Bta.Soriano, 
Bernardino Bou, Escuela Mitjà de Mar, Pep Barrull, Elvira, Agustín, Catalina 
Amer Ballester , Jaume Gomila, Bartomeu Serra, Rafel Servera, Joan Tur, 
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Sebastià Bonet, Col·legi Mità de Mar, Col·legi Ses Comes, IES Porto Cristo, 
Grup Es Falcons, Ses Genetes, Biblioteca Municipal, Maria Elena Martínez, 
Miriam Ali, Associació de Gent Gran Mare de Déu del Carme, Seri Melis, Pep 
Abrines, Club de Futbol Porto Cristo, Club de Bàsquet Porto Cristo, Lourdes 
Melis, Manolo Gayà, Toni Font.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Tot allò relacionat amb l’activitat local de Porto Cristo. Un dels objectius inicials 
era aconseguir que Porto Cristo fos un municipi independent cosa que no 
aconseguiren.  
 
d) Difusió i distribució  
Porto Cristo i altres cales de Manacor  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Revista amb continguts culturals que poc a poc ha anat guanyant pes la llengua 
catalana enfront el castellà tenint en compte el fet de ser una publicació que es 
publica en un nucli vacacional/turístic.  
 
IV) Localització de fonts 

- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer 
Princesa, 22, 07240 Sant Joan 

- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa 
Forana a Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es (1987-1993) 

 
V) Observacions. 
  

http://ibdigital.uib.es/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Punt Infromatiu Pollença 
- Subtítol: Periòdic Independent 

d’Informació Local.  
- Dipòsit Legal: PM-932-1995 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Pollença 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1995 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en 

color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 24 
- Maquetació i disseny: pròpia (Joan 

Porras)   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Omniprint, SL  
- Periodicitat:  quinzenal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa 
- Nom jurídic: El Gall Editor, SL 
- Seu social: P. de ca les Monnares, 19 Baixos 07460 Pollença 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 3000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Gracià Sánchez  
- Redactors i Col·laboradors:  
- Cap de Redacció: Eva Cerdà Cladera 
- Redacció: Maria Magdalena Tortella, Pere Sales Vives (Cultura), Jaume 
Bisbal i Tomàs Vibot (Esport); Gràcià Sánchez, Miquel Salas, Xesca Serra, 
Fernando Perianes (Fotografia)  
- Col·laboradors: Ramon Provençal, Xisco Provençal, Andreu Salom, Jaume 
March, Mateu Cerdà, Josep Cifre, Antoni Bissanyes, Maria Rosa Albis, 
Margalida Cànaves, ramon Reig, Bernat Cifre, Miquel Cerdà, Joan Torres.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
En el primer editorial s’apuntava que la voluntat de la publicació Punt informatiu 
Pollença era ocupar un buit existent al municipi en el qual no hi havia cap mitjà 
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de comunicació que s’ocupàs de qüestions de proximitat. L’objectiu és encara 
ara, informar sobre els esdeveniments socials, culturals, polítics i esportius que 
ocorren a Pollença o que són protagonitzats per pollencins, però també donar 
veu als ciutadans per expressar opinions, difondre estudis, i manifestar 
preocupacions. La publicació defensa uns principis vinculats amb la identitat 
social i política pollencina, un tret ben propi dels mitjans de comunicació d’àmbit 
local, i té una clara intenció de contribuir a la defensa de la llengua catalana i 
tot allò que engloba la pròpia Cultura en sentit ampli. 
 
 
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Pollença si bé se n’envien a Felanitx, Petra, Palma, 
Barcelona, Granada, Saragossa, París, Nova York i Bons Aires 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1995 a les pàgines de la revista Punt Informatiu Pollença s’han 
publicat entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, 
d’opinió, cartes al director. I la seva consulta esdevé necessària per coèixer la 
realitat sociocultural de Pollença des de mitjans de la dècada dels anys noranta 
del segle XX.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Biblioteca Pública de Pollença 
 
V) Observacions. 
El nom de PUNT INFORMATIU s’explica segons el seu director com a un punt 
d’encontre per informar i per estar informat sobre l’activitat sociocultural 
pollencina. 
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Ressò de Campos 
- Subtítol: Revista Mensual 
- Dipòsit Legal: PM.951-1988 
- Llengua emprada: català  
- Lloc de publicació: Campos 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1988 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en 

color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: Generalment 36-

40-44 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset i digital  
- Impremta: Arts Gràfiques Puigserver  
- Periodicitat:  mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Delegació de l’Obra Cultural Balear de Campos  
- Seu social: avda. Del Rei Jaume II, 5, baixos. 07630 Campos 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 750 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Antònia Sitjar  
- Redactors i Col·laboradors:  

Monserrat Alcaraz, Jaume Lladó, Joan Pomar, Pere Ollers, Joan Lladonet, 
Honorat Bauzà, etc 
Altres col·laboradors: Miquel Adrover i Monserrat, Joan Adrover i Mascaró, 
Miquel Oliver Bauçà, Margalida Ballester, Miquel Forteza Rosselló, Guillem R. 
Caldentey, Sebastià Covas, Joan Juan Pons, Josep Lladó, Gori Mas, Guillem 
Burguera, Antònia Serra, Damià Andreu Verger, Núria Vives, Sebastià Moranta, 
Guillem Mas i Forteza, Apol.Iònia Vanrell, Maria Barón, Arnau Perelló, Francesc 
Miró, Josep Antoni Sala, Margalida Martorell, Francesc Blasco, Pere Adrover, 
Francesc Mas, Guillem Mas i Ferrari, Damià Prohens, Bàrbara Monserrat, 
Francesca Ballester, Francesca Mas, Miquel Àngel Aguiló, Antoni Ginard, 
Jaume Clar Joan Lladonet Francisca Oliver Antònia Comila, Joan Pomar, Julià 
Obrador, Miquel Ángel Adrover, Jaume Garcias i Jaume Cantallops 
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- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
Aportar vida periodística al poble amb un contingut majoritàriament local i amb 
una informació clara i completa; no voler competir amb cap altre mitjà local  i 
usar com a única llengua de comunicació la llengua catalana. 
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Campos i també Ses salines 
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1988 a les pàgines de la revista Ressò de Campos s’han publicat 
entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, 
cartes al director, i la seva consulta és necessària per conèixer la història i la 
realitat social i cultural d’aquest municipi del migjorn mallorquí.   
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1988-1998)  
- Biblioteca Pública de Campos 
 
V) Observacions. 
Des d’octubre de 2014 han posat en marca una edició en digital en la qual 
aporten informació diària d’allò que succeeix a Campos i Ses Salines. 
www.ressodigital.cat  
La voluntat dels responsables és fer-la mensual, però de vegades no hi són a 
temps a causa del seu voluntarisme i fan entre 9 i 10 revistes per any.  
  

http://www.ressodigital.cat/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Sa Plaça 
- Dipòsit Legal: PM-1009/2003 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Comarcal. La 

redacció és a Inca però s’imprimeix a 
sa Pobla.  

 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1992 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida 205 X 305 mm 
- color/BN: color 
- Dibuixos i /o fotografies: ambdós 
- Nombre de pàgines: 36 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset  
- Impremta: Gelabert Arts Gràfiques (Sa 

Pobla) 
- Periodicitat:  quinzenal  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Societat cooperativa 
- Nom jurídic: INFORAIGUER S. COOP. 
- Seu social: C/ Major, 30 1r. 07300, Inca 

- Aspectes econòmics:  
Preu de la Publicació: 2.5 euros 
Publicitat: Si  Institucional Si  
Tiratge: 1500  exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Coordinació general: Damià Quetglas 
- Redactors i Col·laboradors: Antònia Coll (gestió), Antoni Marquet. Antoni 
Pol, Biel Bergas. Biel Gelabert, Francisca Cabanellas, Joan Mariando, Joan 
Payeras, Joan Pons, Margalida Socias, Miquel Àngel Tortell, Nofre Pons, Pere 
Perelló, Rafel Socias Company, Tomeu Noguera. 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
Publicació de caire comarcal que segons els seus responsables és la defensa d 
de la llengua i la cultura pròpia amb una posició crítica cap als partits polítics, 
de grups empresarials i altres col·lectives que contribueixen a la desaparició 
cultural del país.   
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d) Difusió i distribució  
La revista es distribueix regularment a 52 punts de venda dels pobles següents 
d’Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Costitx, Inca, Lloseta, 
Lloret, Llubí, Mancor, Maria de la Salut, Muro, Pollença, sa Pobla, Santa 
Margalida i Sineu.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Abans de les eleccions de 1992, la delegació de l’Obra Cultural Balear de sa 
Pobla canalitzà les inquietuds de diversos sectors progressistes del poble i 
edita la revista Sa Plaça, el primer número de la qual es publica el juny 
d’aquest any. 
La primavera del 2001 l’Obra Cultural Balear féu l’oferiment de la revista SA 
PLAÇA a Inforaiguer qui edità ja el número 90 pel juliol de 2001 amb les 
premises de mantenir la publicació mensual durant 1 any per estudiar la reacció 
dels lectors i subscriptors de sa Pobla, renovar els continguts i ampliar el 
mercat a altres pobles de la contrada. 
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es.  
 
V) Observacions.  
Inforaiguer havia nascut com a empresa de comunicació la tardor de 1999 de la 
mà de dos periodistes que havien treballat a l’edició comarcal d’Inca del Diario 
de Mallorca i es presentaren amb l’edició d’un llibre ‘Aplec d’usos de cuina del 
Pla de Mallorca’, el qual fou un èxit editorial.   
A banda de l’estructura informativa i els recursos humans i tècnics de producció 
de la revista, que són renovats contínuament, un dels elements fidelitzants de 
lectors fou la sèrie ‘Aproximació al que passà amb la República, poble a poble’, 
que va tenir el seu punt àlgid amb la publicació d’un número especial conjunt 
amb la revista Sa Sella de Sencelles, de 48 pàgines, el maig del 2004. Però la 
més important, sens dubte, és la publicació del Calendari Mallorquí des de l’any 
2006, que es reparteix de franc als subscriptors i que ens ha obert portes fora 
de la contrada on es mou la revista.  
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Sa Sella 
- Dipòsit Legal: PM: 400/1983 
- Llengua emprada Català 
- Lloc de publicació: Sencelles 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació. 1983 
 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- Color/BN ambdós 
- Dibuixos i /o fotografies: ambdós 
- Nombre de pàgines: 40 de mitjana 
- Maquetació i disseny: pròpis  
- Impressió: offset i digital  
- Impremta: Gràfiques Rubines, Binissalem 
- Periodicitat: trimestral  
 
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: associació sense ànim de lucre 
- Nom jurídic: Centre Cultural de Sencelles 
Seu social: Carrer de l'escultor Llabrés Mudoi, 17 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 4 euros 
Publicitat: Si Institucional Si  
Tiratge: 400 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Antoni Bennàsar i Cirer, Manuel Varquiel, Pere Llabrés i Fiol, 
Guillem Mut i Llabrés, Joana Ferragut i Fiol, Joan Florit i Salas i Joan Florit i 
Horrach i Jaume Perelló (a l’actualitat)  
- Redactors i Col·laboradors: Joan Florit, Joan Bover, Maria Vich, Guillem 
Mut, Cristina Soler, Martí Cirer, Miranda Miret, Guillem Zuazaga, Jordi Llabrés, 
etc. 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Segons els seus presponsables, l’objectiu era de la revista era i és servir de 
mitjà d'unió de tots aquells que volen contribuir en fer un poble digne 
(Sencelles) de la seva història fent-se ressò de qualsevol iniciativa que tengui a 
veure amb el municipi.  
 
d) Difusió i distribució:   
Municipi de Sencelles i sencellers a la diàspora 
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III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Necessària per conèixer la història de Sencelles de 1983 ençà  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es (1983-1997)  
  
V) Observacions. 
La història de la publicació té dues èpoques ben diferenciades. La primera 
aniria des de 1983 fins al 1986 quan desapareix momentàniament. És en 
aquesta època quan són editats els 8 primers números de la publicació. 
Després d’uns quants números més o manco d’edició temporal regular, la 
revista va pasar a sortir només una vegada a l’any, per Santa Àgueda, amb 
format de programa de les festes que per celebrar aquesta santa organitzava el 
Centre Cultural. En aquesta primera etapa de la publicació la revista s’editava a 
la impremta dels pares franciscans de Petra, es fotocopiava o es ciclostilava. A 
partir de 1988 és quan torna aparèixer. De llavors ençà no ha aturat de sortir 
periòdicament, confeccionada a la impremta Tirrena de Manacor, encara que 
amb una periodicitat canviant. 
Sa Sella, ha anat editant diversos números especials, a vegades, monogràfics, 
dedicats a qualque aspecte destacat del moment. Un exemple podria ser el 
dedicat a la mort de l’erudit local mossèn Bartomeu Oliver i Amengual, l’any 
1993; l’editat el 2004, que tracta sobre l’època de la Segona República 
Espanyola a Sencelles; el que sortí al carrer per commemorar el 150è 
aniversari de la mort de la Beata Francinaina Cirer l’any 2005; o el d’enguany, 
2009, dedicat a la celebració del 75è aniversari de la inauguració de les 
Escoles Graduades de Sencelles. 
Des del juliol de 2012 conten amb una edició digital www.sasella.org  
  

http://ibdigital.uib.es/
http://www.sasella.org/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Sóller  
- Subtítol: Setmanari d’Informació local 
- Dipòsit Legal: PM: 280/1958 
- Llengua emprada: Català  
- Lloc de publicació: Sóller  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1884 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida: 37,5 x 30 cm 
- color/BN: color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 32 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Hora Nova, SA 
- Periodicitat:  setmanal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa 
- Nom jurídic: Ediciones Jemma S.L. 
- Seu social: canal, núm. 9, 07100  soller  
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.20 euros 
Publicitat: Si   Institucional Si  
Tiratge: 2.500 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
Joan Marquès Arbona (1855-1955),  
Miquel Marquès Coll (1955-1992),  
Andreu Vivas Muñoz (1996-2004)  
Lluc Garcia Socias (2004-- ). 
- Redactors i Col·laboradors:  
Redactors: Antoni Oliver, Isabel Medina, Miquel A. Canals, Margalida Joy, 
Andreu Vivas, Jerònia Reynés, Jaume Quirós, Isabel Medina i Carla Vivas,  
Col·laboradors: Miquel Ferrà Martorell, Josep Bonnin, Joan A. Fernández, 
Antoni Jover, Antoni Oliver, Antoni Rullan, Joan Antoni Castanyer, Agustí Serra, 
Joan Castanyer i Yolanda Isasi. 
Altres redactors i col·laboradors anteriors: Andreu Arbona Oliver, Francisca 
Raymond Aguiló, mossèn Jeroni Pons Roca, Damià Canals Pougin, Miquel A. 
Castañer Mayol Miquel Serra Pastor, Bartomeu Suau Tugores, Mateu Oliver 
Maimó, Joan Bauzà Rullan, Francisca Alcover Morell, Miquel Puig Morell, 
Filomeno Molina Sbert, Tomàs Morell Colom, Valentín Puig Rullan, Maria Matol 
Colom, Vicens Mas Coll, Carles Rullan Bauzà, José Sanchís Pastor, Ramon 
Bernat Rullan, Antoni Castañer Coll, Miquel Arbona Oliver, Guillem Colom 
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Ferrà, Santiago Marquès Chiaramonti, Josep Vidal Isern, Francisca Grimalt 
Fullana, Joan Oliver Hernández Gaspar Sabater, Joan Castanyer, Joan 
Estades de Montcaire, Maria Vázquez, Vicenç Terrassa, Maria Noguera, Xavier 
Carbonell, Vicenç Pérez, Plàcid Pérez, Nicolás Díez, Pere Vicens, Toni Oliver, 
Joan Oliver, Josep Canyelles, Xim Daniel, Joan Mayol, Guillem Deyà, Miquel 
Gual, Maria Marquès i Jaume Albertí.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
L’objectiu de la publicació és donar compte de tot allò que succeeix a Sóller si 
bé en els darrers anys han tengut interès en arribar a continguts d’altres 
municipis de la zona, amb una especial atenció envers la cultura.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Sóller, Fornalutx, Deià i Escorca.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Setmanari Sóller és un periòdic setmanal d'informació general fundat a Sóller el 
mes de juliol de l'any 1885 per Joan Marquès Arbona. El setmanari ha tengut, 
al llarg dels seus 127 anys d'història, tres èpoques. La primera (juliol 1885-
desembre de 1889) finalitzà quan se'n suspengué temporalment la publicació 
per millorar la impressió. La segona (setembre de 1891-desembre de 1972) va 
ser continuada fins que la publicació fou adquirida per Pere A. Serra Bauzà. 
Fins aquell moment el Sóller s'elaborava completament a la ciutat i s'imprimia a 
la impremta Marquès, propietat de la família fundadora. La tercera època 
s'inicià el desembre de l'any 1972 baix la gerència de Manuel Picó i es va obrir 
una redacció a Palma. No obstant això, Miquel Marquès es va mantenir com a 
director fins a la seva jubilació l’any 1992. A partir de gener de l'any 1996 el 
Grup Serra subscriu un acord amb Sóller Publicacions S.L. que es fa càrrec 
des d'aquell moment de la redacció i explotació comercial del setmanari, encara 
que amb tota la infrastructura informàtica i tècnica del Grup Serra, propietària 
de la capçalera. Des del mes de gener del 2013 la redacció i administració 
tornen a dependre de l'editora del setmanari, Ediciones Jemma S.L. (Grup 
Serra). Es tracta de l’única publicació de premsa forana que pertany a un gran 
grup empresarial    
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. ()  
- Biblioteca Fundació Bartomeu March (1958 - ...)  
- Biblioteca Municipal parcialment  
- Des del 2008 fins la setmana anterior de consulta, en pot descarregar en 

format pdf al seu web www.setmanarisoller.cat.  
 
 
 

http://www.setmanarisoller.cat/
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V) Observacions. 
La seva secció literària De l'agre de la Terra (1907-1937) va ser durant l'època 
un dels principals mitjans d'expressió dels escriptors i poetes mallorquins en 
llengua catalana, com per exemple Miquel dels Sants Oliver, José Mª 
Quadrado, mossèn Miquel Costa i Llobera, Guillem Colom Ferrà, Miquel Ferrà. 
Cal destacar també el paper del Sóller en el manteniment de les relacions entre 
la Vall i els sollerics que havien emigrat a França o a Amèrica.  
La llengua catalana sempre hi ha estat present i actualment es publica 
integrament en català. 
La publicació compta amb una pàgina web www.setmanarisoller.cat que també 
ofereix informació de la resta de Balears a través del web del dbalears.cat, 
cosa que no s’ofereix a l’edició en paper, la qual surt els dissabtes, un dia 
després de Sa veu de Sóller 
  

http://www.setmanarisoller.cat/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Talaia 
- Dipòsit Legal PM 2902-2007 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Campos  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1983 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada en color 
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies i 

dibuixos 
- Nombre de pàgines: 32 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: Digital  
- Impremta: Gràfiques ensenyat, Inca 
- Periodicitat:  mensual 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Empresa  
- Nom jurídic: Edicions Ensiola, S.L 
- Seu social: Av. de la Verge, 124 PB-A, 07630 Campos 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 2 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 1.000 - 2.000 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció: Elisabeth Sánchez González.  
- Redactors i Col·laboradors:  
Miquel Ensenyat, Jaume Bennassar (disseny i maquetació), Elisabeth Sánchez 
González. Els redactors són Sandra González, Joana Escandell, Josep Bonet, 
Carles Ripoll o Cristòfol Miquel Sbert, els quals cobren entregant factura 
d’autonòm o d’IVA.  
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Publicació independent, plural, i en llengua catalana. Talaia recull les diferents 
manifestacions artístiques contemporànies, amb segments dedicats a la 
literatura, les arts escèniques, música, patrimoni històric i cultura popular, entre 
d'altres, a més de les notícies més importants que es generen a nivell local.  
 
 
 
d) Difusió i distribució  
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El seu àmbit de difusió és Campos, Felanitx, Llucmajor, Porreres, Santanyí i 
Ses Salines.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
Revista mensual sorgida a Campos el 2007 si bé arreplega notícies de la 
comarca del Migjorn mallorquí i que la seva consulta és necessària per 
coneìxer la realitat d’aquesta zona de Mallorca durant la darrera dècada.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es (2007-2009) 
 
V) Observacions. 
La revista és propietat i està dirigida per la periodista Elisabeth Sánchez d’orien 
equatorià. És un exemple de publicació de la part forana i de la premsa de 
proximitat, dirigida per una persona que no és catalanoparlant si bé la revista 
es publica integrament en digital.  
 
  

http://ibdigital.uib.es/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol: Una Olla d’Aram 
- Subtítol: Publicació periòdica de Petra 
- Dipòsit Legal: PM 481-1996 
- Llengua emprada: català 
- Lloc de publicació: Petra 
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1997 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida A4 
- color/BN: blanc i negre i portada i 

contraportada en color. Si bé a partir del 
núm. 71 és tot a color.  

- Dibuixos i /o fotografies: fotografies  
- Nombre de pàgines: 60-68 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: Digital  
- Impremta: Proindima, SL.  
- Periodicitat:  trimestral  

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Serra Mamerra.  
- Seu social: Pl. Ramon Llull. 07520 Petra 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 3 euros 
Publicitat: Si    Institucional Si  
Tiratge: 250 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Coodinació: Miquel Jaume Horrach, Miquel Monroig i Petra Mayol  
- Redactors i Col·laboradors: Francesca Jaume, Jaume Andreu,Catalina 
Forteza, Sebastià Moragues, Joan Miquel Font, Gabriela Caldentey 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  
 
c) Temari i ideari. 
Oferir informació i articles de cultura (història i patrimoni) del municipi de Petra i 
i donar compte dels esdeveniments més importants del municipi.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Petra 
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III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà de 1997 a les pàgines de la revista Una olla d’aram s’han publicat 
entrevistes, articles d’investigació, d’història local, de cultura popular, d’opinió, 
cartes al director, i la seva consulta és obligada per conèixer la història recent 
de Petra.  
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. (1997-2005)  
 
V) Observacions. 
Fins al 2014 va conviure amb una publicació històrica de la premsa forana, 
Apóstol y Civilizador, també de caire cultural.  
Compta amb una pàgina web www.serramamerra.org, que també inclou una Tv 
per seguir determinants esdeveniments del municipi. Com element a destacar, 
hi figura l’organització del debat electoral entre els candidats a l’Ajuntament de 
Petra.  
 

http://www.serramamerra.org/
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I) Fitxa descriptiva. 
a) Capçalera:  
- Títol Sa Veu  
- Subtítol: Setmanari independent d’informació 

comarcal de Sóller, Bunyola, Fornalutx, Deià i 
Escorca 

- Dipòsit Legal: pm 573-1989 
- Llengua emprada: Català  
- Lloc de publicació: Sóller  
 
b) Datació:  
- Inici de la publicació: 1989 

 
c) Característiques tècniques:  
- Publicació mida: 39 x 30 cm 
- color/BN: Portada i contraportada i pàgines 

centrals en color (16) i interiors  
- Dibuixos i /o fotografies: fotografies i 

dibuixos  
- Nombre de pàgines: 32 
- Maquetació i disseny: pròpia.   
- Impressió: ofset 
- Impremta: Omniprint, SL  
- Periodicitat:  setmanal 

  
II) Fitxa analítica 
a) Empresa periodística, organisme o institució. 
- Tipologia: Associació  
- Nom jurídic: Associació Cultural Veu de Sóller. 
- Seu social: Sa Filadora A, 3. 07100 Sóller 
- Aspectes econòmics:  

Preu de la Publicació: 1.50 euros 
Publicitat: Si   Institucional Si  
Tiratge: 2.400 exemplars 

 
b) Equip redaccional 
- Direcció:  
- Jaume Casasnovas Sastre (maig 1989 - maig 1994) 
- Gabriel Mercè Frontera (maig 1994 - març 1999) 
- Jaume Casasnovas Sastre (abril 1999 - maig 2000) 
- Bartomeu Castanyer Bernat (maig 2000 - agost 2003) 
- Gabriel Mercè Frontera (agost 2003- ...) 
- Redactors i Col·laboradors:  

Redactors: Rosana Fuentes, Joan Mora, Guillem Puig, Joan Vicens 
Col·laboradors: Jaume Adrover, Gabriel Aguareles, Ahmed Alí, Miquel Arbona, 
Ramon Arbona, Joan Bauzà, Pep Lluís Bisbal, Jesús Brugos, Pep Campillo, 
Lluís Canyellas, Miquel Capó, Lluís Cardell, Francesc Casasnovas, Jaume 
Casasnovas, Irene Coll, Marta Cuartero, Albert Darder, Juan Antonio Darder, 
Mireia Escalas, Ginés Far, Jaume Font, Cristian Graziosi, Miquel Gual, 
Francesc López, Josep López, Víctor López, Antoni Luque, Salvador Martínez, 
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Lluís Mas, Inès Mateu, Jaume Mateu, Florentina Mora, Jaume Nadal, Miquel 
Nadal, Oana Dana Oancea, Bartomeu Oliver, Pere Joan Oliver, Pepe Peñas, 
Joan Puigserver, Rosa Ramos, Joan Ripoll, Francisco Rivera, Tolo Rosselló, 
Joan F. Rullan, Antoni Sánchez, Catalina Sastre, Vicenç Sastre, Antoni Socías, 
Joan Socías, Tòfol Trias 
- Publicació de textos d’altres publicacions: editorials conjunts de 
l’Associació de Premsa Forana.  

 

c) Temari i ideari. 
L’objectiu de la publicació és donar compte de tot allò que succeeix a Sóller si 
bé en els darrers anys han tengut interès en arribar a continguts d’altres 
municipis de la zona, amb una especial atenció envers la cultura.  
 
d) Difusió i distribució  
El seu àmbit de difusió és Sóller, Fornalutx, Deià i Escorca, i Bunyola. També 
s’envien a la península.  
 
III) Aspectes històrics: significació i font històrica   
D’ençà la seva fundació el 1989, el setmanari Veu de Sóller, avui conegut com 
Sa Veu, és una eina de consulta imprescindible per conèixer la història recent 
de Sóller i la seva comarca.  
La Comunitat de Béns Premsa Lliure C.B. va ser l’editora de Veu de Sóller des 
de la seva fundació i fins el mes de juliol de 1993. Dels quatre socis de 
l’empresa –Jaume Casasnovas Sastre, Plàcid Pérez Pastor, Antoni Oliver i 
Pere Vicens– aquest darrer ja havia dimitit el mateix any 1989, a les poques 
setmanes de fundar-se la publicació, i Antoni Oliver ho va fer dos anys després.  
El juliol de 1993 es va crear l’Associació Cultural Veu de Sóller, a la qual li fou 
traspassada la capçalera de la publicació, els arxius, tot el material i el capital 
acumulat durant els quatre anys anteriors. Premsa Lliure C.B. va desaparèixer. 
Foren els fundadors de l’ACVS Jaume Casasnovas Sastre (president), Plàcid 
Pérez Pastor (vicepresident), Gabriel Mercè Frontera (secretari), Francesca 
Roig Socías (tresorera), Pedro Pérez Pastor, Joan Oliver Ramon i Jaume 
Albertí Sastre (vocals). 
 
IV) Localització de fonts 
- Hemeroteca de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca (Carrer Princesa, 

22, 07240 Sant Joan) 
- Parcialment a l’Hemeroteca Digital de la Associació de la Premsa Forana a 

Mallorca disponible a http://ibdigital.uib.es. ()  
- Biblioteca Fundació Bartomeu March (1958 - ...)  
- Biblioteca Municipal parcialment  
 
V) Observacions. 
Surt cada divendres i té com a competència directa el setmanari Sóller, que 
surt els dissabtes i a un preu inferior.  
Han estat habituals els números extraordinaris que fregaven o superaven les 
cent pàgines per les festes de la Fira de Sóller i per Nadal, i números que han 
superat les 40 pàgines per les festes de Sant Pere (festes del Port de Sóller), 
Sant Bartomeu(festa major) i Sant Mateu (festes de Bunyola). 
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També s’han tret al carrer números extraordinaris el dilluns següent a la 
celebració de les eleccions locals, per donar compte dels resultats a la 
comarca, que s’han repartit de forma gratuïta. 
El setembre de 2012 varen canviar el nom a la publicació, ja que tothom la 
coneix popularment amb aquest nom, si bé que Veu de Sóller continua 
apareixen a la fitxa tècnica de la publicació a la pàgina 2.  
Tenen un diari digital d’àmbit comarcal (Saveu.cat) que aquest 2015 tindrà 
maquetació nova.  
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14.12 Subvencions  a la premsa forana (1980 – 2000) expressades en 
pessetes, obtingudes de fonts publiques 
 

Any  Consell  Insular 
de Mallorca 

Govern Balear Govern de 
l’Estat 

Total  

1980 150.000 ptes  7.100.000 ptes 7.250.000 ptes 

1983 1.050.000 ptes     

1985  1.500.000 ptes  1.500.000 ptes 

1986 1.300.000 ptes    1.300.000 ptes  

1987 2.975.000 ptes   2.975.000 ptes 

1988 1.550.000 ptes   1.550.000 ptes 

1989 4.329.050 ptes   4.329.050 ptes 

1990 4.500.000 ptes   4.500.000 ptes 

1991 3.500.000 ptes   3.500.000 ptes 

1992 1.574.970 ptes   1.574.970 ptes 

1993 2.300.000 ptes   2.300.000 ptes 

1994 8.874.970 ptes 3.500.000 ptes  12.374.970 ptes 

1995 7.300.000 ptes 3.500.000 ptes  10.800.000 ptes 

1996 2.300.000 ptes 3.500.000 ptes*  7.800.000 ptes 

1997 5.775.000 ptes   5.775.000 ptes 

1998 5.300.000 ptes   5.300.000 ptes 

1999 5.450.000 ptes**   5.450.000 ptes** 

2000 2.000.000 ptes   2.000.000 ptes 

*Transformada en material informàtic 
** Si bé dos milions foren adjudicats de manera indirecta a través de Malla Publicidad.   

 
14.13 Subvencions  a la premsa forana (2001 – 2015) expressades en 
euros, obtingudes de fonts publiques 
 

Any  Consell  Insular 
de Mallorca 

Govern de les 
Illes Balears 

Govern de 
l’Estat 

Total  

2001 35.815,02 euros 74.090,28 euros  109.905,3 euros 

2002 61.904,24 euros   61.904,24 euros 

2003 62.665 euros 24.040 euros  66.705 euros 

2004 9.000 euros 25.100 euros  34.100 euros 

2005 9.000 euros  54.000 euros  63.000 euros 

2006 60.000 euros  105.000 euros 165.000 euros 

2007 60.000 euros 54.905 euros 45.375 euros 194.600 euros* 

2008 83.000 euros 123.400 euros  230.400 euros** 

2009 65.000 euros 84.578,69 euros  149.578,69 euros 

2010 65.000 euros   65.000 euros 

2011 65.000 euros*** 124.999 euros***  189.999 euros 

2012  1.250 euros  1.250 euros  

2013 6.000 euros 1.250 euros  7.250 euros 

2014 6.000 euros 1.250 euros  7.250 euros 

2015 20.000 euros  1.250 euros  21.250 euros 

*Aquest total inclou els 34.320 euros procedents de la Generalitat de Catalunya 
** Aquest total inclou els 24.000 euros procedents de la Generalitat de Catalunya 
*** Aquesta era la previsió de les subvencions abans que el govern presidit per José 
Ramon Bauzà i el Consell de Mallorca decidís eliminar les ajudes corresponents al 

2011.  
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14.14. Convenis signats entre el Consell de Mallorca i l’Associació de 
Premsa Forana en matèria de subvencions 
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