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18210000 Apareix, a Palma, Reglamento del establecimiento Gimnástico Militar 
que representa á la aprobación del M. I. Ayuntamiento el Ciudadano… de José 
Estada Omar. (Font IEB 2008) 
18690000 A Mallorca, la primera notícia que es té sobre l’arribada d’un bicicle data 
de 1869. Havia estat adquirit a França pel banquer mallorquí Ernest Canut. Va ser 
a partir d’aquell any que es varen començar a veure bicicletes rodant pels carrers 
de Palma. A partir dels anys vuitanta es varen començar a veure curses 
espontànies durant les festes populars, moltes vegades competint cavalls contra 
bicicletes. (Bestard, Bartomeu Cròniques. 2011) Costà 225 francs. Gràcies a la 
lectura dels diaris francesos que llavors arribaven a Mallorca, Canut va saber d'un 
estrany invent, el velocípede. Motivat per la seva curiositat pels artefactes, 
encarregà a un amic insular recentment nomenat cònsol general d'Espanya a 
Alexandria, Joaquim Fiol, que havia de fer escala a Marsella camí d'Egipte, 
l'adquisició del nou velocípede. La compra s'efectuà a Casa Julián i Companyia, i 
la baluerna arribà en el vapor un 17 de febrer de 1869. La caixa que el protegia 
pesava un total de 35 kg. Quan Canut, perplex, aconseguí obrir-la no sabia ni tan 
sols com començar a muntar el cicle. D'aquesta manera, Canut i els seus adlàters 
es convertiren en els primers ciclistes que, davant l'astorament general, rodaren 
pels carrers, places i camins de Palma. (Pampín IEB 2008) 
18690000 Creació de la Societat Eqüèstre Cercle Eqüestre, a Palma. (Fullana IEB 
2008) 
18780000 Apareix, a Palma, Elementos de educación física. Descripción de los 
aparatos considerados como más útiles y necesarios para el estudio de la 
Gimnástica Higiénica. Relación detallada de los ejercicios que en los mismos se 
practican y efectos que todos y cada uno de ellos están llamado á producir en el 
ser humano. Condiciones higiénicas que han de reunir los locales destinados para 
gimnasio. Reglas indispensables que deben observar todos los que se dediquen al 
estudio de trabajos gimnásticos y métodos para su enseñanza y práctica dividido 
en dos cursos de instrucción y dedicado al Excmo. Sr. D. Francisco Queipo de 
Llano, Conde de Toreno... de José del Campo. (Font IEB 2008) 
18780123 [24 i 25] Primera prova rellevant organitzada en aigües mallorquines. En 
motiu del primer matrimoni del rei Algons XII amb la seva cosina Maria de las 
Mercedes Oreláns i Borbó, es va fer una festa solemne a Palma i les regates en 
foren una de les activitats centrals. (Bauçà IEB 2008) 
18810000 Per les festes de Santa Catalina Tomàs, a Palma, hi competiren vuit 
embarcacions --quatre a vela, quatre a rem-- En destacà l'embarcació La Unión. 
(Bauçà IEB 2008) 
18810000 Regates de bots de l'esquadra anglesa, a Palma. (Bauçà IEB 2008) 
18830000 Creació de La Recreativa, societat esportiva. (Fullana IEB 2008) 
18840000 Creació de La Regeneració de l'Home, societat esportiva, de Palma. 
(Fullana IEB 2008) 
18840000 Creació de La Utilitat, societat esportiva, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18840000 El Gimnasio balear situat al carrer de Verí núm. 5, dirigit per Miquel 
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Muntaner Clar, cumpleix amb els requisits higiènics segons el Col·legi de Metges i 
Apotecaris. (IEB 2008) 
18850000 Apareix, a Palma, Gimnasio Balear. Gimnásica higiénica médica. 
Hidroterápia… (Font IEB 2008) 
18850000 Creació de la Societat de Tir, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18850000 Creació del Centre Nàutic Balear, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18850000 Creació del Reial Club de Regates, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18860000 Constitució a Palma, de la Societat de Regates. Estava presidida per 
Gabriel Le Senne Cotoner, cap de l'Armada. Martí Pou, tot un personatge a Palma, 
en fou el secretari i amb el temps director del Club de Regates, la vertadera llavor 
de la vela mallorquina. (Bauçà IEB 2008) 
18860725 La Societat de Regates, celebra una prova en la qual hi prenen part: 
Invencicle, Dos Germans, Portopí i Argo. Va véncer el primer, governat per 
l'aforador de vaixells Miquel Briñón Busquets. (Bauçà IEB 2008) 
18880000 Fundació de la Societat Velocipedista de Palma, amb seu a uns baixos 
de l'antiga plaça Llibertat. (Pampín IEB 2008) 
18880000 S'autoritza la construcció d'un moll davant el baluard de Chacón 
(passeig Sagrera). Amb el temps serà el Club de Regates. (IEB 2008) 
18890000 Finalitza la construcció del moll de les drassanes (amb el temps Club de 
Regates). (IEB 2008) 
18900000 Constitució de la Societat de Caçadors, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18900000 Constitució del Reial Club de Regates, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18900000 En el marc de les festes de Gràcia, a Maó s'organitzaren regates de 
rem i vela. (Pons IEB 2008) 
18900000 La Societat de Regates, celebra una prova. Hi prenen part: Invencible 
(patronejat per Bartomeu Sastres), Plata, i Retat (de Pere Bosch). (Bauçà IEB 
2008) 
18900000 La Societat la Veda inaugura, el mes d'agost, una secció de Tir amb un 
camp al Corb Marí (Can Barbarà) (IEB 2008) 
18900000 Miquel Porcel Riera, promotor de les Colònies Escolars, ja parlava de la 
necessitat d'incorporar la gimnàstica a l'ensenyament primari. (Fullana IEB 2008) 
18900000 S'inaugura el Gimnasi Higiènic en el carrer de la costa de Sant 
Domingo, 17, de Josep Ignasi Tarongí. (IEB 2008) 
18900613 La Societat de Regates, celebra una prova. Estaven inscrits Churruca, 
Daoix i Voltaire, els dos primers dirigits per Bartomeu Sastre i Pere Bosch. 
Voltaire, no arribà a prendre part a la regata. El recorregut passava per l'illa des 
Fonoll. (Bauçà IEB 2008) 
18910000 Apareix, a Palma, Doce conferencias de gimnasia higiénica. Ilustrada 
con grabados y aplicables a los jóvenes de ambos sexos…, de Estanislao Bueno y 
García. (Font IEB 2008) 
18910000 El doctor James A. Naismith, a Springfield (Massachusetts, EUA) volia 
un esports que es pogués jugar en un espai tancat per poder-ho practicar quan les 
condicions climàtiques no fossin les adients per fer-ho a l'aire lliure. (Llodrà IEB 
2008) 
18910000 La proliferació de regates culminà amb la constitució del Reial Club de 
Regates. (Bauçà IEB 2008) 
18910000 Les embarcacions amarrades al moll de les Drassanes es constitueixen 



en Club de Regates. Se n'aprova el reglament, comencen les obres i finalment el 
nom difinitiu de la societat serà Reial Club de Regates. Se celebren regates per les 
festes de sant Pere. (IEB 2008) 
18910424 Aprovació dels estatuts del Reial Club de Regates, de Palma. El seu 
president fou Miquel Briñón Busquets, patró que competí a la regata de 1886; 
Guillem Carbonell, secretari; Joan Sampol, vicesecretari; Cristòfol Vila, tresorer; 
Juli Gil, Bernat Pericàs, Bartomeu Oliver, Joan Monfort (que el 1910 encara 
exercia com a jutge de regates) i Antoni Domènech, vocals. Com a president 
d'honor fou nomenat el comandant de marina i capità de navili Luis León de 
Garabito. (Bauçà IEB 2008) 
18910611 Començaren al moll de les Drassanes de Palma les obres d'instal·lació 
del Reial Club Nàutic, al lloc de la dàrsena que li fou assignat pel comandant de 
marina. La seu social i el bar al buc d''un vaixell ancorat en aquest lloc. (Bauçà IEB 
2008) 
18910629 Primera regata de la Reial Societat de Regates de Palma. L'Aurora, 
propietat de Francesc Munar, fou el vencedor, qui lluità amb Chispa, propietat dels 
germans Horqueta, de Santa Catalina. També hi hagué regates de rem. (Bauçà 
IEB 2008) 
18910908 Regates disputades al moll de Palma organitzades pel Reial Club de 
Regates de Palma a favor de la Societat de Salvament de Nàufrags. (Bauçà IEB 
2008) 
18920000 A Felanitx, per les festes, se celebren les primeres carreres de 
velocípedes, per a la qual cosa s'adequa un velòdrom provisional al puig de Sant 
Nicolau. (IEB 2008) 
18920000 A Maó, durant les festes, tenen lloc diverses competicions: carreres de 
velocípedes i de cavalls, al Cós Nou; regates a rem i vela i exercicis de natació. 
(IEB 2008) 
18920000 A Palma, reació d'una societat per construir un velòdrom a Son 
Espanyolet. (IEB 2008) 
18920000 Constitució del Centro Velocipédico Mahonés, entitat que sorgí amb la 
intenció d'aglutinar als aficionats al ciclisme. (Pons IEB 2008) 
18920000 Construcció del velòdrom de Felanitx. Se'l suposa el primer que es 
construí a Mallorca. Estava situat baix del puig de Son Nicolau. (fotografia Xamena 
IEB 2008) S'hi celebraren unes curses per sant Agustí. Sembla que hi havia una 
mena de bar anomenat sa trutjera. (Fullana IEB 2008) 
18920000 Es dóna a conèixer una nova modalitat de competició: canoa amb 
tripulació. (IEB 2008) 
18920200 S'acordà la construcció d'un edifici de fusta al moll de Drassanes, futura 
seu del Reial Club de Regates de Palma. Bartomeu Pieras, de Santa Catalina, fou 
el guanyador del concurs. (Bauçà IEB 2008) 
18920414 Començaren les obres de l'escullera del Reial Club de Regates de 
Palma. (Bauçà IEB 2008) 
18920617 S'inicià l'aixecament de l'edifici del Reial Club de Regates de Palma. Un 
mes després presentava el sostre cobert de plaques de zinc i es rematà els 
primers dies de novembre. S'hi col·locà la bandera i els constructors i els socis 
feren l'habitual àpat de camaraderia: tocat i posat hi anà el president del Reial 
Club, Josep Quint Forteza. Després, el seguiren Bernat Calvet --enginyer de 



camins--, els vicepresidents del Club i els contructors de l'edifici, Francesc Mateu i 
Bartomeu Pieras. A tots ells se'ls entregà un pergamí, obsequi dels socis per 
agrair-los el seu esforç. En acabat l'àpat, es féu una recol·lecta a favor dels 
familiars de les víctimes de l'explisió de la caldera del vaixell María. (Bauçà IEB 
2008) 
18930000 Al setembre es fa el campionat de Balears de ciclisme, amb 
participació, entre d'altres, de Jordi Colom i Melcion Riera. (IEB 2008) 
18930000 Carrera entre el ciclista Gaspar Font i un carro amb cavalls. (IEB 2008) 
18930000 Construcció d'un velòdrom a Manacor. (Fullana IEB 2008) 
18930000 Creació de la Unió Velocipedista. (IEB 2008) 
18930000 Inauguració, el mes de juny, del velòdrom de Manacor i del de Son 
Espanyolet, a Palma, a la carretera de Son Rapinya cantonada amb el carrer de 
Valldargent; la písta té un recorregut de 250 m. (IEB 2008) 
18930604 Inauguració del velòdrom de Son Espanyolet, promogut per la Societat 
Velocipedista de Palma i la Societat de Caçadors. (Fullana IEB 2008) 
18940000 Apareix, a Maó Programa de lecciones de Gimnástica para los alumnos 
de primer año, explicadas por D. Eusebi Ferrer Mitayna. (Font IEB 2008) 
18940000 Apareix, a Maó Resumen de las lecciones teóricas y prácticas de 
Gimnástica. Curso de 1893-1894, de Eusebi Ferrer y Mitayna. (Font IEB 2008) 
18940000 Apareix, a Palma, Programa de gimnástica Higiénica y Juegos 
Escolares para el Instituto de Palma de Mallorca. (Font IEB 2008) 
18940000 Es demanava permís per construir un velòdrom davant La Vidriera, de 
Santa Catalina. (Fullana IEB 2008) 
18940700 La paraula foot-ball apareix, el juliol, per primera vegada al diari La 
Almudaina. (IEB 2008) 
18950000 Constitució de la Societat Excursionista, (?). (Fullana IEB 2008) 
18950000 Constitució de La Veda, societat esportiva de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18950000 Constitució de Societat Velòdrom Palmesà. (Fullana IEB 2008) 
18950000 Es parla a la premsa de Palma del velòdrom dels Jardins del Circ o de 
l'Hort del Rei, on s'ensenyava a manejar la bicicleta. (Fullana IEB 2008) 
18950000 Gaspar Font muntà com a mínim quatre centres d'ensenyament (un 
dels quals a l'Hort del Rei) i sucursals de bicicletes a Inca, Llucmajor, Felanitx (en 
aquesta mateixa localitat, es parla també d'un tal Cirer com a llogater de 
bicicletes). (Fullana IEB 2008) 
18960000 Constitució del Veloz Sport Balear. (Fullana IEB 2008) 
18960000 Es dóna la notícia que hi ha dones --turistes-- que practiquen ciclisme. 
(IEB 2008) 
18960000 Gran ambient a la pista d'aprenentatge de velocípedes a s'Hort del Rei. 
(IEB 2008) 
18960400 El mes d'abril, la premsa es fa ressò de joves que juguen a la pilota a 
una zona entre ses Voltes i es Moll. (IEB 2008) 
18960700 El mes de juliol s'anuncia que ja estan oberts al públic els banys de mar, 
a una zona anomenada es Raconet, entre la Portella i el Moll i també se sol·licita 
permís per instalar-ne uns a l'alçada de la Societat Mar i Terra, de santa Catalina. 
(IEB 2008) 
18960800 Es constitueix, el mes d'agost, la societat ciclista Veloz Sport Balear, 
amb seu a un local del carrer de la Soledat. (IEB 2008) 



18970000 [data incerta] Entitat Salut i Força. Creà un gimnàs, a Palma, dirigit pel 
doctor Herling, ubicat al Consolat. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Carreres de bicicletes a Manacor amb motius de la inauguració del nou 
velòdrom. (IEB 2008) 
18970000 Constitució Club de regatas de Mahón, sota l'impuls del comandant de 
marina Antonio Alonso. Una de les primeres activitats que desenvolupà just 
després de la seva fundació fou l'organització de regates entre dues barques de 
pescadors i traiyeres dels cuirassats Aquendo i Biscaia. (Pons IEB 2008) 
18970000 Constitució de La Higiene Ciclista, amb seu en el Centre Velocipedista. 
(Fullana IEB 2008) 
18970000 Constitució del Cercle Ciclista, de Palma. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Constitució del Club Velocipedista d'Inca. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Construcció d'un nou velòdrom a Manacor, inaugurat en motiu de les 
fires d'aquell any. Aquest segon projecte havia estat promogut pel procurador 
Galmés i era propietat d'Andreu Mestre. La seva inauguració congregà a 3.000 
persones. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Construcció d'un velòdrom provisional a sa Pobla, a la Plaça de la 
Constitució. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Constucitó del Centre Velocipedista. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Creació del Nou Gimnàs Higiènic Mèdic, de Francesc Sancho, dirigit per 
Adolfo Revuelta Fernández, mentre que la seva esposa era l'encarregada de la 
secció de senyoretes. (Fullana IEB 2008) 
18970000 El conegut arquitecte i ciclista Gurgui mostra el plànol del futur velòdrom 
que li ha encarregat la Societat Veloz Sport Balear. (IEB 2008) 
18970000 El Velòdrom de Son Espanyolet era propietat dels empresaris Pieras i 
Vadell i estava arrendat al Cercle Ciclista. (Fullana IEB 2008) 
18970000 Es confirma la participació dels destacats ciclistes catalans Peris, 
Abadal i Minué en una competició ciclista. (IEB 2008) 
18970000 Es disputa un match entre els ciclistes Palmer i Mut i un altre entre 
Grimalt i Palmes. (IEB 2008) 
18970000 Gran victòria d'Antoni Manresa a Castelló. És el primer triomf d'un 
esportista de Mallorca fora de les Illes. (IEB 2008) 
18970000 Inauguració d'un velòdrom a Llucmajor. (Fullana IEB 2008) 
18970100 S'aprova, al mes de gener, el reglament de la nova societat Círculo 
Ciclista, amb seu a s'Hort del Rei. (IEB 2008) 
18970400 Per l'abril es fan curses ciclistes al velòdrom de Son Espanyolet, amb la 
participació del ciclista felantixer Antoni Manresa i la destacava actuació de 
Nicolau Vives, aquest match també té lloc a sa Pobla. (IEB 2008) 
18970800 La Societat Círculo Ciclista es fa amb el lloguer del velòdrom de Son 
Espanyolet. (IEB 2008) 
18970900 Els destacats ciclistes Peris i manresa participen en les proves del 
velòdrom de Son Espanyolet que es fan en el mes de setembre. El mes d'octubre 
es fan competicions ciclistes a Llucmajor. (IEB 2008) 
18971200 Al desembre, la premsa informa sobre el projecte a Inca de la 
construcció d'un velòdrom; també informa sobre la figura de Lluís Noguera, novell 
ciclista inquer. (IEB 2008) 
18980000 Anuncis de competicions a Inca, Llucmajor i Felanitx. Participació dels 



ciclistes peninsulars Abadal, Minué, Higinio Fernández i dels mallorquins 
Amengual, d'Inca, Grimalt, de Manacor, Gaspar Font, Llinàs, Josep Vives, i 
Comas. Entre d'altres proves: 100 km en carretera des de Palma, amb la 
participació, entre d'altres de Melcion Rosselló en la categoria sènior i dels 
germans Moner en la categoria júnior. (IEB 2008) 
18980000 Construcció d'un velòdrom provisional a Pollença. (Fullana IEB 2008) 
18980000 El ciclista Comas, de sa Pobla, ha reptat a tots els ciclistes de Mallorca. 
(IEB 2008) 
18980000 El corredor solleric Jaume Colom guanya diverses competicions a 
França. (IEB 2008) 
18980000 El Veloz Sport Balear adquiereix uns terrenys a la zona de Tirador per 
construir-hi un nou velòdrom. (IEB 2008) 
18980000 Inauguració d'un velòdrom a Inca. (Fullana IEB 2008) 
18980000 La premsa destaca el gran ambien ciclista que es viu a Inca, fomentat 
pel club ciclista d'aquella ciutat i de la Societat La Constancia. (IEB 2008) 
18980000 La societat Veloz Sport balear lloga un local al carrer Minyones per a 
magatzem de bicicletes. (IEB 2008) 
18980000 S'anuncien classes d'esgrima en el Centre Militar. (IEB 2008) 
18980000 S'informa de què la seu de la Unión Velocipedista de Palma és a la 
plaça de la Llibertat. (IEB 2008) 
18980000 Última Hora publicà un serial titulat Higiene de los velocipedistas. 
(Fullana IEB 2008) 
18980100 Durant el mes de gener es duen a terme diferents reunions entre les 
societats ciclistes i diverses excursions per Pollença, Inca i Algaida. (IEB 2008) 
18980300 Al març, s'anuncia l'existència de bicicletes amb fars d'acetilè. (IEB 
2008) 
18990000 Apareix l'article de Gabriel Alomar, L'esperit regionalista y… sa bicicleta. 
La Bicicleta (1899). (Fullana IEB 2008) 
18990000 Constitució del Centre Excursionista de Manacor. (Fullana IEB 2008) 
18990000 Constitució del Cercle Solleric, amb secció esportiva. (Fullana IEB 
2008) 
18990000 Constitució del Club Ciclista de Felanitx. (Fullana IEB 2008) 
18990000 Constitució del Club Recreatiu de Manacor. (Fullana IEB 2008) 
18990000 Constitució del Societat Columbòfila de Mallorca. (Fullana IEB 2008) 
18990000 Fundació de la Unió Velocipedista Balear, a Palma. (Pampín IEB 2008) 
18990000 Joan Pieras fa el recorregut entre Palma i Sóller en 1 hora i 13 minuts. 
Match entre els corredors Riera i el solleric Rosselló. (IEB 2008) 
18990000 Projecte per a la construcció d'un velòdrom a Sóller. Els terrenys 
estarien situats al lloc conegut com Es Fossaret. No obstant això, aquell any les 
carreres encara es diputes a l'esplanada del port (La Bicicleta, 18990200) (Fullana 
IEB 2008) 
18990000 S'anuncien partits de lawn tennis al velòdrom de son Espanyolet, els 
dimarts i els divendres. (IEB 2008) 
18990200 Construcció d'un segon velòdrom a Felanitx, prop de l'estació del tren. 
(Fullana IEB 2008) 
18990300 Gran ambient ciclista a Sóller durant el mes de març, fomentat pel 
Centro Ciclista Sollerense. (IEB 2008) 



19000000 Constitució de El Isleño Ciclista, de Menorca. (Pons IEB 2008) 
19000000 Constitució del Centro Ciclista Mahonés. (Pons IEB 2008) 
19000000 Reunió de la Unión Velocipedista Balear al Cafè Orient. (IEB 2008) 
19000500 Al maig, s'anuncia una prova de 100 i 50 km. En carretera de bicicletes. 
(IEB 2008) 
19010000 A Manacor hi ha una competició amb la participació dels corredors 
catalans Abadal, Masferrer i Cops. (IEB 2008) 
19010000 Curses ciclistes a Manacor amb participació d'Abadal i Gómez. (IEB 
2008) 
19010000 Match a Inca entre els ciclistes Melcion Riera i l'inquer Joan Rosselló. 
(IEB 2008) 
19010000 S'anuncia la intenració de contractar, en bru, els campions del món i 
d'Amèrica, els ciclistes Jacquelin i Major Taylor, per a unes properes curses a Son 
Espanyolet, en les quals finalment, participen Abadal, Luthier i Riera, entre d'altres. 
(IEB 2008) 
19010500 Al maig, corregudes de carretons a la zona compresa entre el camí de 
Ronda del Molinar i la Porta del Camp. (IEB 2008) 
19010700 S'inicien els actes preparatoris per a la celebració de la Segona 
Setmana Esportiva de Palma. La primera decisió que prengué el nou comitè, fou la 
de demanar als diferents veïns dels barris de Palma que obrissin llistes de 
subscripció, especialment entre els comerciants, els hotelers, els restaurants i els 
cafès amb la intenció de recaptar més doblers que les de 1909. Es plantejà la 
celebració d'una calvalcada al·legòrica, que desfilà per les principals vies de 
Palma. Estigué organitzada pel Foment del Turisme i compta ambla participació 
dels cossos de guerra i marina, el Círculo Mallorquín, el Veloz Sport Balear, la 
Veda i la Unión Industrial. A més a més, es contemplà la possibilitat de realitzar 
una verbena coincidint amb la festa marítima del Club de Regates. Dins el projecte 
del programa de les curses a peu, s'acceptà establir unes curses de velocitat 
femenines, les qual tindrien els seus propis premis. El Capità General a més de 
facilitar els elements necessaris per a l'esmentada cavalcada al·legòrica, tenia la 
intenció de fer una retreta miliar a condició que l'entitat es fes càrrec de les 
corresponents despeses. Es decicí comunicar al senyor Ortega, que només es 
podia assignar una quantitat d'entre 500 i 750 pessetes. Aquest espectacle fou 
previst per al dia 3 de juliol de 1910, mentre que la cavalcada per al dia 30 de juny 
del mateix any. La Segona Festa comptà amb la presència del ministre de foment 
Fermín Calbetón Planchón. (Vives IEB 2008) 
19010900 En el mes de setembre se celebra al velòdrom de Son Espanyolet una 
carrera de 50 km., amb la participació dels ciclistes Jaume Colom, de Sóller, Pere 
Aguiló, d'Inca, Pere Santandreu, Antoni Riera i Joan Servera, de Manacor, a més 
de Melcion Riera i Pere Miralles. (IEB 2008) 
19020000 Pròximes corregudes pedestres a sa Pobla, amb un premi per al 
guanyador d'un gall i cinc pessetes. (IEB 2008) 
19020400 Proves ciclistes en carretera, el mes d'abril, am la participació de 
Gabriel Martorell, els germans Antoni i Melcion Riera, Gabriel Martorell, Antoni 
Sitjar i Jaume Valldepadrinas, entre d'altres. (IEB 2008) 
19021105 Un Foot-ball. Don Adolfo Revuelta, profesor de gimnasia del Instituto 
balear, hace pocos días pidió al Sr. Alcalde autorización para instalar un 



departamento para el juego que cita nuestro título, en la parte del foso de la 
muralla, inmediata á la puerta de Jesús. la extensión del terreno pedido es de 70 
metros de ancho por 100 de largo. El objeto del señor Revuelta no es otro que el 
de ofrecer á sus discípulos del Instituto un lugar donde puedan invertir los ratos de 
ocio del ejercicio tan importante, como constituye el juego del foot ball y si posible 
fuera, ofrecerlo también a la sociedad palmesana lo mismo que al público en 
general, ya que tan faltos se hallan de sitios adecuados para el recreo. A la 
iniciativa del señor Revuelta, el Alcalde ofreció poner de su parte cuanto fuera 
posible, haciéndole notar sin embargo, que resultaba difícil autorizar de momento 
la ocupación del expresado sitio, por tener un contrato de arrendamiento de los 
pastos, cuyo arrendatario es el que ha de decidir. En consecuencia, se pasó una 
comunicación al señor Martorell, que es el arrendatario, solicitándole el debido 
permiso en la parte que le afecta. (La Almudaina); Fotografia del velòdrom de Son 
Espanyolet publicada a IEB 2008, pàg. 243. Estava situat prop del polvorí de 
Santa Ferran (actuals Cecili Metel i Reina Esclarmunda) 
19021111 El professor de gimnàstica de l'Institut, Adolfo Revuelta, sol·licita, dia 11 
de novembre, a l'Ajuntament la construcció d'un terreny per a la pràctica de 
l'esmentat esport, a la zona del fossat de la Port de Jesús. (IEB 2008) 
19030000 A Inca s'hi forma l'equip escolar de Sant Tomàs d'Aquino. (IEB 2008) 
19030000 Creació del Balear equip de futbol. (IEB 2008) 
19030000 Creació del Nuevo Balear equip de futbol. (IEB 2008) 
19030000 Creació del Palma, equip de futbol. (IEB 2008) 
19030000 És col·locada una nova planxa al Club de Regates. (IEB 2008) 
19030000 Inauguració de l'hipòdrom de Son Macià, a la zona del Pont d'Inca. (IEB 
2008) 
19030000 Inauguració del velòdrom de Tirador. [L'edifici principal fou projectat per 
l'arquitecte Gaspar Bennàssar Moner (Palma 1869-Barcelona 1933)](IEB 2008) 
19030101 Es disputa, al velòdrom de Son Espanyolet, un partit de futbol entre el 
Club España i una selecció de socis de clubs de Barcelona. Per primera vegada 
es publica una lineació. Per part del combinat mallorquí: Bartomeu, Santiago i 
Zoilo Oliver Palet, Casmaño, Pons, Vidal, Pons, Vilanova, Bonet, Maya, Oliver i 
Gaspar Moner Rigal. Per part del combinat català: Méndez, Iris, Forns, Méndez, 
Almasqué, Ros, Galiardo, Roig, Soler, Solá, i Balaguer. (IEB 2008) 
19030300 Al velòdrom de Son Espanyolet també es disputen partits de lawn 
tennis, durant el mes de març. (IEB 2008) 
19040000 Comença el primer campiponat de futbol a Mallorca; hi participen el 
Nuevo Balear, el Balear, l'España i el palma (Veloz Sport Balear). El febrer es 
produeixen incidents, es retiren l'España i el Balear del campionat, que guanya el 
Veloz Sport pràcticament sense jugar. Com a conseqüència de l'estrany final del 
campionat s'acorda disputar una nova final a dos partits: el primer és guanyat per 
l'Espanya (3-2) i el segon pel Veloz (3-1). Es proclama guanyador aquest últim. 
(IEB 2008) 
19040000 El bàsquet fou olímpic en els JJOO de Saint Louis 1904. (Llodrà IEB 
2008) 
19040000 Fundació del Mecánico. (IEB 2008) 
19040000 Instal·lació de l'enllumenat a gas al Reial Club de Regates de Palma. 
(Bauçà IEB 2008) 



19040000 Se celebren al velòdrom de Tirador els campionats d'Espanya de 
ciclisme amb victòria del corredor Neira, que s'imposa al campió vigent, Abadal. 
(IEB 2008) 
19050000 El ciclista Antoni Segués és el guanyador del campionat de Balears en 
pista. (IEB 2008) 
19050000 En es Castell, es funda el Bólido, club de futbol. (IEB 2008) 
19050000 Fundació del primer club de futbol vinculat a l'Ateneu científic, artístic i 
literari de Maó. (Pons IEB 2008) 
19050000 L'Ateneu de Maó constitueix el Club Mahonés. (IEB 2008) 
19050000 Organització de la regata Alger-Maó-Tolon, iniciativa del diari francès Le 
Matin. (Pons IEB 2008) 
19060000 Corregudes pedestres amb motiu de les festes del Pont d'Inca, Pla de 
sant Jordi, Protitxol, el Molinar i Santa Catalina, aquestes darreres se celebren al 
Camp den Serralta i les del Pla de na Tese tenen lloc a la finca de Son Bonet. Els 
corredors destacats són Diego, del Pla de na Tesa, Pep Bauçà, de Campos, "es 
criat des general" i en Vidal. (IEB 2008) 
19060000 Es constitueix a Ciutadella el Robur, equip de futbol. (IEB 2008) 
19060000 Es constitueix a Ciutadella l'equip All Right de futbol. (IEB 2008) 
19060000 La premsa informa de les corregudes de cavalls celebrades a Can Pere 
Antoni. (IEB 2008) 
19070000 Fundació del Mahón FC. (IEB 2008) 
19080000 Constitució a Manacor de l'equip Algons XII. (IEB 2008) 
19080000 Curses al velòdrom de Tirador amb la participació dels corredors Oliver, 
Ballester, Maura, Bestard, Miralles, Parets, Marro i Fuster. (IEB 2008) 
19080000 Fundació de l'Sport Nàutic. Tenia la seva seu al Portitxol, al Bar Can 
Marrón. Redactat el reglament i penjat a les parets de l'establiment, aviat assolí un 
centenar de socis. Joan Castell fou elegit president. La resta de la Junta estava 
composta per JBartomeu Castell, Antoni Ramonell, Lucas San Juan, Joan Bonnín, 
Jeroni Amengual, Miquel Ferrer, Maties Bennàssar, tots propietaris 
d'embarcacions de vint palms d'eslora com a mínim. (Bauçà IEB 2008) 
19080000 Naixement del Grup Excursionista Lo Fèmur dins les files del Foment 
del Turisme de Mallorca. (Vives IEB 2008) 
19080000 Organització de una Copa del Rei de vela, per a velers americans de 
vela guaira i balandres organitzada per la junta de la Lliga Marítima Espanyola a 
Maó. (Bauçà IEB 2008) 
19080000 Regata amb mecions incloses --un sopar íntic-- entre el vaixell Mauri, 
patronejat per Gabriel Terrados, i l'Espanya, per Bartomeu Moll. Ambdós, foren 
aparellats amb veles de bon temps. Aixecaren tanta expectativa que alguns 
seguidors noliejaren el vapor Nicolás per veure la prova de prop. Finalment, vencé 
l'Espanya, després de quatre hores de dura competició. (Bauçà IEB 2008) 
19090200 Se celebra --el mes de febrer-- en el velòdrom de Tirador, a dos partits, 
la final del campionat del futbol de les Balears, entre els equips Veloz i Mahonés, 
que és guanyat per l'equip menorquí. (IEB 2008) 
19090414 Primera reunió per a la Setmana Esportiva de Palma. Hi assistiren 
Guillem Sancho (president del Círculo Mallorquín), Josep Sampol (president de La 
Veda), Antoni Planas (president del Club de Regates), Sr. Villalonga-Mir (president 
de Las Minas), Domingo Amigo (president del Club Balear), Josep Barnils 



(president del Veloz Sport), Bartomeu Barceló (propietari de l'hipòdrom de Son 
Macià) i el senyor Miquel Mestre, creador o artífex de la iniciativa. Es decidiren les 
següents actuacions: una festa (Guillem Sancho), una correguda de bous, tir al 
colomí i una desfilada nocturna d'automòbils (Josep Sampol, de La Veda), unes 
regates de vela (Antoni Planas, del Reial Club de Regates), una correguda de 
cavalls (Bartomeu Barceló, de l'hipòdrom de Son Macià), unes corregudes ciclistes 
(Josep Barnils, del Veloz Sport), un campionat de Balear de corregudes a peu 
(Foment del Turisme de Mallorca) i dues aportacions econòmiques (una del senyor 
Villalonga-Mir, de Las Minas, i una del Club Balear). (Vives IEB 2008) 
19090704 Primera Setmana Esportiva de Palma. Projecte de Miquel Mestre. La 
base de l'esdeveniment seria una correguda de bous que havia organitzat la 
societat La Veda. Per tal de donar forma al projecte es convocaren unes reunions 
amb els presidents de les associacions esportives i d'esplai de la ciutat per poder 
conèixer la seva opinió i determinar els pertinents preparatius. (Vives IEB 2008) 
19100000 Es constitueix a Palma l'equip de futbol depenent de l'Assistència 
Palmesana. (IEB 2008) 
19100000 Es constitueix a Palma l'equip de futbol depenent de la Unió Protectora 
Mercantil. (IEB 2008) 
19100000 L'organització d'unes curses a peu dins de la Segona Setmana 
Esportiva de Palma, comptà amb dues modalitats: resistència i velocitat. La poca 
inscripció de corredors en ambdues, fou l'element més destacat. Així i tot i hagué 
participants que es desplaçaren de diversos pobles de la part forana. (Vives IEB 
2008) 
19100000 Partit de futbol entre dos equips del Veloz Sport Balear. (IEB 2008) 
19100600 Setmana esportiva a Palma durant el mes de junt, amb l'exhibició aèria 
de l'aviaor Julen Mamet a l'hipòdrom de son Macià, el qual té un accident sense 
greus conseqüències. (IEB 2008) 
19100628 Celebració a l'Hipòdrom de Son Macià, al Pont d'Inca, de la primera 
festa d'aviació de Mallorca en ocasió de la Segona Setmana Esportiva de Palma. 
El dia abans de l'espectacle tingué lloc l'assaig de les proves, on ha hi assistí un 
gran nombre de convidats. El pilot Lucien Mamet, acompanyat del seu monoplà 
Bléirot XI motor anzani de 25 cv, no defraudà als assistents. (Vives IEB 2008) 
19100628 Celebració del Festival Automobilístic dins dels actes de la Segona 
Setmana Esportiva de Palma. Va discórrer entre el passeig del Born i el Passeig 
Sagrera. Alguns dels cotxes participants foren els de Rafel Blanes, lloren Roses, 
Nicolau Alemany, Marquès de Vivot, Josep Socias, Josep Cabrer, Antoni Amorós, 
Joan Pieras, Enric Pujó, Josep Fuster, Domingo Casasnovas, Joan Suau, Gaspar 
Alomar, Jaume Quetglas, Guillem Dezcallar, Gaspar Moner, Faus Gual, Manuel 
Amorós o Josep Balaguer, entre d'altres. (Vives IEB 2008) 
19100630 Dins els actes de la Segona Festa Esportiva de Palma, se celebrà una 
romeria o excursió ciclista a Sant Marçal (Marratxí) per al dematí. (Vives IEB 2008) 
19103000 Es crea a Inca un equip de futbol promogut per la Societat Centro 
Constructivo. (IEB) 
19110000 Antoni Planas, regatista experimentat i en ocasions president o 
vicepresident del Reial Club de Regates de Palma, deixa la junta directiva de 
l'entitat, per motius de salut. (Bauçà IEB 2008) 
19110624 Inici de la Tercera Festa de l'Esport a Palma. Comptà amb una jornada 



hípica a càrrec de La Veda, les tradicionals curses a peu i en bicicleta a càrrec del 
Foment del Turisme de Mallorca, la jornada de "tir al pichón", que tanta gent reuní 
l'any anterior, unes cucanyes infantils a l'explanada de La Llotja, la retreta militar o 
els focs artificials. No hi hagué exhibició aèria per manca de pilot. El Foment del 
Turisme adquirí vint-i-due medalles de París com a premi als jugadors del partit de 
futbol que organitzava el Veloz Sport Balear. Fou la darrera Setmana Esportiva de 
Palma que se celebrà. (Vives IEB 2008) 
19120000 El corredor Jaume Mayol Nadal es proclama, el mes de setembre, 
campió de Balears en les proves de velocitat i resistència. (IEB 2008) 
19120000 El Veloz es desplaça a Manacor per a la inauguració del camp de futbol 
d'aquella ciutat. (IEB 2008) 
19120000 Es crea l'equip Progreso, que juga en el solar que ocupava el cine 
Progrés, a la barriada de Santa Catalina. (IEB 2008) 
19120000 Regates amb motiu de la festa de Sant Pere, guanyada pel veler "Ena", 
tripulat per Josep Sancho, Josep Jofre i Manera. (IEB 2008) 
19130000 Amb el suport de Mateu Palmer es constitueix l'equip Palmesano, que 
juga al Camp d'en Serralta. Aquest equip serà el rival més directe del Veloz. (IEB 
2008) 
19130000 Apareix la Federació Esportiva Catòlica de Mallorca, per iniciativa 
personal del bisbe de Mallorca, Pere Joan Campins i Barceló. El seu president 
(1914) era Gabriel Massanet Verd; secretari, Marià Barceló; i el comissari general 
o vicepresident Francesc Sureda i Blanes. (Matas IEB 2008) 
19130000 Apareix, a Palma, Programa de lecciones de gimnástica para el Instituto 
de Palma de Mallorca por, Eusebi Ferrer Mitayna. (Font IEB 2008) 
19130000 Primera Volta ciclista a Mallorca. La guanyà el llucmajorer Miquel 
Llompart. (Pampín IEB 2008) 
19130600 Durant els campionats d'Espanya de resistència en pista al velòdrom de 
Tirador hi hagué diversos accidents: Crespo i Rubio, i els motoristes Riutort, París i 
el policia Perelló s'hi veren afectats. (IEB 2008) 
19130600 Jaume Mayol Nadal (Fornalutx 1890-Marsella 1965) es proclamà 
campió d'Espanya de ciclisme darrer moto de mig fons o stayer, al velòdrom de 
Tirador. (IEB 2008) 
19140000 Èxit de corredors mallorquins en els campionats d'Espanya celebrats al 
velòdrom de Tirador: Simó Febrer Serra es proclama campó rere moto de mig fons 
i Gabriel Oliver "es Segoner", es proclama campió de velocitat en pista. (IEB 2008) 
19140000 Fundació del CD Binissalem. (IEB 2008) 
19140000 Partit de futbol entre el Veloz i el Sabadell, que acabà amb victòria 
visitant per 2-5. (IEB 2008) 
19150000 La Federació Esportiva Catòlica de Mallorca tenia 700 exploradors entre 
Palma i sis pobles, i 1.600 joves de catorze pobles de la Federació. (Matas IEB 
2008) 
19150400 Torneig de futbol en el qual hi prenen part el Regional de València i 
dues seleccions d'equips de Palma. L'equip valencià guanya els equips 
mallorquins per 4-2 i 5-1. (IEB 2008) 
19150500 Celebració de la Festa del Pedal, amb la participació de 1.800 ciclistes. 
Excursió des de son Company fins a Algaida. (IEB 2008) 
19150801 A Bilbao, Simó Febrer Serra es proclama campió d'Espanya de ciclisme 



en ruta per a professionals. (IEB 2008) 
19151000 Simó Febrer Serra es proclama campió d'Espanya de resistència, seguit 
de Bartomeu Roig, subcampió, en la competició celebrada al Velòdrom de Tirador. 
(IEB 2008) 
19151200 En el campionat de Mallorca de futbol, hi pren part l'equip Cristina (IEB 
2008) 
19151200 En el campionat de Mallorca de futbol, hi pren part l'equip Luliano. (IEB 
2008) 
19151200 En el campionat de Mallorca de futbol, hi pren part l'equip Mallorquín. 
(IEB 2008) 
19151200 En el campionat de Mallorca de futbol, hi pren part l'equip Pelayo. (IEB 
2008) 
19151200 En el campionat de Mallorca de futbol, hi pren part l'equip X. (IEB 2008) 
19151200 Es disputa el campionat de Mallorca de futbol, en el qual hi ha dues 
categories: la primera la formen el Veloz i el Palmesano, i la segona l'X, el Luliano, 
el Pelayo, el Cristina i el Mallorquín. Hi ha discusions i incidents i es retiren el 
Palmesano i el Luliano. (IEB 2008) 
19160000 Carrera ciclista disputada entre el corredor Gabriel Gost de sa Pobla i el 
campió ed Catalunya Pere Prat, amb victòria del mallorquí. (IEB 2008) 
19160000 Coincidint amb les festes de Palma, Salvador Hedilla fa el primer vol 
amb avió de Barcelona a Palma i també s'organitzen carreres pedestres i de 
bicicletes en el velòdrom de Tirador. (IEB 2008) 
19160000 Des de principis del 1segle XX, el Reial Club de Regales de Palma, 
pretenia l'organització d'un certamen que incloés en la seva denominació de figura 
reial. El 1916, atià les gestions i el 1917 donaren un resultat positiu: arribà un 
telegrama d'Alfons XIII en què anunciava l'enviament del premi per a la regata del 
dia de Sant Pere. La notícia aixecà un gran rebombori. les llistes d'inscripció ja 
s'havien tancat però ara tothom corria per participar-hi. Després de discutir sobre 
com procedirien, es decidí no incloure la copa obsequi d'Alfons XIII a les festes de 
Sant Pere sinó crear una competició expressament o unes regates supletòries. 
S'elegí el format regata amb avantatge de temps i només hi prengueren part 
velers. que ho havien fet el dia de Sant Pere, fet que va aixecar moltes queixes. Hi 
prengueren part els balandres Vorem, Amèrica, Lilí, Ena, Safo, Camelia i el guaies 
Joana, Espanya, Colom i Maria. Vencé el balandre Ena, propietat de Josep 
Sancho. (Bauçà IEB 2008) 
19160000 Durant aquest any l'equip de l'Alfonso XIII va realitzar dues gires 
enfrontant-se a diversos equips de la península destacant les victòries obtingudes 
contra els equips Lucentum, d'Alacant, i Real Sociedad Gimnástica Española, de 
Madrid, equip de primera categoria de la regió central. (IEB 2008) 
19160000 El Club Espanya, canvià de seu social. Passaren del Cafè Ferrà, amb 
Born, a un local del carrer de la Rosa. El president fundacional havia estat 
Bartomeu Puig Simó. La seva primera tasca fou la instal·lació d'una planxa 
d'amarratge per a les embarcaions dels socis davant per davant la Llotja. 
L'encarregat era mestre Bernat es Gamber. Les activitats del nou club esportiu 
foren eminentment esportives. Així mateix, establirenuna mutualitat per facilitar 
l'auxili econòmic als familiars dels socis finats o la d'organitxar, el 1930 juntament 
amb el Reial Club de Regates, unes sèries en benefici dels obrers sense feina. 



També dedicaren esforços i temps a la natació i al waterpolo a més de tenir interès 
per aspectes culturals. (Bauçà IEB 2008) 
19160000 El Veloz, que no vol perdre la seva ingluència en el lideratge del futbol 
balear, organitza al velòdrom de Tirador, per les mateixes dates, un torneig 
alternatiu a benefici de la Protecció de la Infància amb el ptent equip català del 
Manresa i amb el Mahón. És l'inici d'una forta rivalitat entre els dos equips que 
durarà uns mesos. (IEB 2008) 
19160000 L'Alfonso XIII obté la concessió, per part de la Casa Reial, de la nova 
denominació del club: Real Sociedad Alfonso XIII. (IEB 2008) 
19160300 Gran activitat futbolítica durant l'any. Constitució de la Societa Alfonso 
XIII presidida pel seu promotor, Adolf Vázquez Humasqué. (IEB 2008) 
19160400 Exhibició aèria de l'aviador Salvador Hedilla al camp de Bons Aires, 
amb motiu de les festes de primavera. Hedilla aterrà en el camp i, no podent aturar 
totalment l'avió, xocà contra una paret i l'enderrocà, sense més consseqüències. 
(IEB 2008) 
19160507 El dia 7 de maig s'havia de celebrar la final del II Campionat de les 
Balears de futbol entre el Veloz i el Mahón. L'equip menorquí es negà a jugar amb 
l'equip del velòdrom, ja que aquest s'havia reforçat amb tres jugadors catalans, per 
la qual cosa es proclamà el Veloz com a vencedor. (IEB 2008) 
19160528 Definitivament, el 28 de maig es disputa, al camp de Bons Aires, el 
partit entre els dos equips rivals l'Alfonso XIII i el Veloz. El partit, després de 
diversos incidents, és suspès per l'àrbitre quan guanyava l'equip alfonsí per 1-0. 
(IEB 2008) 
19160600 Desparició, al mes de juny, del primer equip del Veloz per desacords 
entre la directiva del club i la secció de futbol, la qual cosa suposà la desaparició 
de la gran rivalitat que hi havia entre aquesta entitat i l'Alfonso XIII. (IEB 2008) 
19170000 Construcció del Club Nàutic del Molinar (el club com a entitat apareix el 
1919). Sorgí per solucionar un problema que es presentava any rere any: al caló 
d'en Rigo hi estiuejaven uns quants senyors propietaris de xalanes i, vora les 
seves cases, hi tenien els escars per resguardar les arques. Durant l'hivern, les 
guardaven a dins i a l'estiu les treien. Al caló hi havia un bar, Can Pep, que serví 
de plataforma per la societat La Almeja, llavors del Club Nàutic del Molinar de 
Llevant. A les reunions que allà s'hi celebraven, es decidí construir un petit club 
tancant la cala per protegir-se dels cops de mar. Es concedí la llicència per 
començar les obres i es nomenà un primer president, Josep Nadal. (Bauçà IEB 
2008) 
19170000 El ciclista Jaume Bover es proclama campió d'Espanya en l'especialitat 
de mig fons. (IEB 200() 
19170000 El jugador de frontó amb pala Jaume Llabrés reta a tots els jugadors de 
Mallorca. (IEB 2008) 
19170000 El maonès Teodror Pons es proclama campió de pedestrisme de 
Catalunya. (IEB 2008) 
19170000 Es celebren en el velòdrom de Tirador els campionats de pedestrisme 
de Mallorca, Jaume Planta del Molinar guanya la prova de 100m. Velocitat i Miquel 
Santamaria la de resistència de 9.300 m. (IEB 2008) 
19170000 L'Alfonso XIII guanya la segona lliga de Catalunya. (IEB 2008) 
19170000 S'inaugura l'hipòdrom de Bons Aires, a la vora del camp de l'Alfonso 



XIII. (IEB 2008) 
19180113 El Club Espanya, de vela, aixecà un edifici de fusta. Es nomenà una 
junta directiva presidida per Bartomeu Puig Simó. (Bauçà IEB 2008) 
19181209 El Consell directiu de la Federació Catòlica Mallorquina i dels 
Exploradors Mallorquins acceptà les bases per al seu ingrés en l'associació oficial 
dels Exploradores de España. (Matas IEB 2008) 
19190000 Creació de La Marina, entitat sorgida per al foment de la pesca amb 
canya. Desapareixé el 1923. (Pons IEB 2008) 
19190000 Se celebren carreres de motos en el velòdrom de Tirador (IEB 2008) 
19190220 Excursionismo. Y van tres: La primera al «Arenal», la segunda a 
«Raixa» y esta a «Bendinat». La cosa promete: cada día hay mayor entusiasmo, y 
si éste no decae auguramos un brillante porvenir—el que se merece—al 
excursionismo. A pesar de lo desapacible del tiempo durante la semana, no ha 
sido posible contener a la gente joven; una suspensión por el agua, causa de 
fuerza mayor, admitida; el mal estado de las carreteras fangosas, el cielo 
amenazante, dos domingos sin salir... no lo toleraron, y hubo que efectuar la 
excursión. La fiebre que se ha adueñado de los excursionistas—fiebre que en este 
caso paradógico es salud y vida—esa fiebre no remite y hay que satisfacerla 
saliendo al campo, oreando los pulmones y substituyendo el horizonte ciudadano 
por el más amplio, más hermoso y más atrayente del campo y del mar. Y esto se 
logró el domingo 2 del corriente mes, por breves horas, y tanto" más breves 
cuanto mayor fué el disfrute de los que se lanzaron bien de mañana en pos de la 
meta que a la excursión se había señalado. Partiendo a distintas horas, según los 
medios de locomoción empleados en amplia escala, desde el antiguo y conocido 
coche de San Francisco hasta el modesto H. P. de gasolina o sustitutivo, los 
grupos de excursionistas se hallaron reunidos a las diez en Bendinat. Se 
consumieron las provisiones; apetito en relación con el lugar y la edad—que es la 
de las ilusiones y los buenos estómagos —se retozó un rato y después se 
procedió a visitar la señorial mansión del Castillo. Yo no he de hablaros de 
Bendinat; sería como si pretendiese descubrir el mediterráneo; el lector sin duda lo 
conoce y se habrá extasiado dentro y fuera, con las bellezas artísticas y las 
naturales. Arte y Naturaleza, que también es arte y sublime cuando reúne tierra, 
cielo, y mar, de la categoría que son el mar el cielo y la tierra que rodean y se 
divisan desde Bendinat. Y si el lector no conoce, pero para él, porque se pierde 
una causa emotiva grande, por minúsculo que sea su temperamento artístico y su 
sensibilidad ante lo bello... Juan Vázque Humasqué. [Foto: Jóvenes del “Alfonso 
XIII” que asistieron a la excursión a Bendinat, última de las celebradas por la 
sección excursionista de dicha sociedad”] (Baleares. Revista Decenal Ilustrada) 
19190420 Excursionismo. Los Alfonsinos alpinistas. Los alfonsinos se han sentido 
esta vez alpinistas. De un alpinismo modesto, barato; pero principio quieren las 
cosas, dice un refrán, y por esta vez han empezado bien. La cordillera que como 
poderoso baluarte contra los vientos impetuosos del Norte corriéndose de S. O. a 
N. E. protege la Isla, encierra en sí bellezas imponderables y es semillero 
inagotable de entretenidas expediciones. Existen, por esos mundos de Dios, 
muchas islas de mayor extensión superficial que Mallorca que no poseen, sin 
embargo, un sistema orográfico tan pronunciado ni tan atrayente como el que aquí 
disfrutamos. Al acercarse al macizo, por el estrecho de Valldemosa, parece que se 



halla uno en las estribaciones de los Pirineos o la Sierra de Gredos. Por todas 
partes se perciben macizos rocosos, que despiertan en el aficionado, el deseo de 
escalarlos. «La atracción de las cumbres» podrían los titular ese deseo, que es 
poderoso, y no perdona medio ni sacrificio para satis facerse. Una vez me refería 
Pepe Bernaldo de Quirós los peligros arrastrados para escalar el «Naranjo de 
Guiñes» en Asturias; Un picacho en forma de gollejo de naranja y que es célebre 
en los anales del alpinismo español. No me explicaba yo que un muchacho muy a 
gusto con su vivir pudiera lanzarse a esas empresas en las que a vuelta de mil 
peligros, no cabía más recompensa que la Satisfacción de poner la planta del pie 
en lo alto de un picacho; poco tiempo después, había subido yo a «Peña Lara» y 
»— «siete picos» en el Guadarrama. Más tar.de al «Mulhacem» en la nevada 
sierra granadina... y consideré a mi amigo menos loco de lo que me suponía en 
principio. Es un placer grande, de cuerpo robusto y alma sencilla, subir, trepar, 
mirar lejos hacia un horizonte amplio, bajo un sol atenuado por el vientecilio de la 
montaña; comer al borde de un arroyuelo; reponer las fuerzas al pie de un 
retorcido acebuche. Para comprender todo esto, hay que ser sano de cuerpo y de 
espíritu... Como primer plato de este género de paseos los «Alfonsinos» se 
situaron bien de mañana, al pie del Puig de na Fátima (625 m.). Después de la 
colación, dirigiéronse los entusiastas hacia el picacho; se les denominó liebres por 
la agilidad que desplegaron en los primeros tramos de la subida y en 
contraposición de aquellos a quienes la falta de fuerzas, sobra de grasas o ayunos 
de entusiasmos, les impedía | intentar la empresa, y a quienes se calificó tortugas. 
No quedaron éstas ociosas; a su paso se dirigieron hacia un modesto cerro, 
hijuela de na Fátima, y lo i subieron; con mil fatigas, pero lo subieron... ¡En cambio 
las liebres, haciendo honor a su nombre en cierto sentido, tuvieron mie\ do y sólo 
llegaron arriba tres o cuatro. Verdad es que el último tercio del picacho es difícil de 
escalar; na Fátima se defiende y consiente a duras penas su profanación. 
Concede los favores a los valientes... al fin mujer... Pero las tortugas quedaron en 
conjunto, mejor que las liebres. La revancha se impone. JUAN VÁZQUEZ 
HUMASQUE. [Peu de foto: Don Nadal Vidal, de la Sección Motorista Alfonso XIII, 
con su Reading Stardar”. (Baleares. Revista Decenal Ilustrada) 
19190510 Es procedeix a la subhasta de les obres per a la construcció del nou 
edifici seu del Club Espanya, de vela. Foren adjudicades a Josep Serra per un 
import de 5.998,50 pessetes. Les obres s'iniciaren el mes de juny. (Bauçà IEB 
2008) 
19190700 Fundació del Club Nàutic del Molinar. La Gaceta publicà un Reial 
Decret on s'autoritzava la creació del club. "Se autoriza a la sociedad denominada 
Club Marítimo del Molinar de Levante para constuir en la costa del citado Molinar y 
punto llamado Caló d'en Rigo o de Ca sa Cuna una explanada ganando terreno al 
mar, instalando en ella varaderos para embarcaciones menores y cercando dicha 
explanada en la parte lindante con la vía pública por medio de verja de hierro 
sostenido por pilastras, sujetando en un todo dichas obras el proyecto que ha 
servido de base al expediente y que suscribió el 30 de marzo de 1918 el ingeniero 
(de Caminos, Canales y Puertos) don Antonio Sastre y Sureda". Després de 
l'aprovació es renovà la junta directiva, ara formada per Ricard Fuster, president; 
Ballester, vicepresident, i Amando Torres, Vicenç Tur, Josep Guasp, la resta de 
càrrecs. (Bauçà IEB 2008) 



19200000 El futbol arriba a Eivissa amb la constitució de l'equip El Ibicenco. (IEB 
2008) 
19200000 Inauguració de la cabana del nou Club Marítim del Molinar de Llevant, 
instal·lat a la vora del port de refugi, amb la façana del tot guarnida. El local 
constava d'una secretaria, una consergeria i una sala de reunions. (Bauçà IEB 
2008) 
19210000 Apareix, a Palma, Programa de lecciones teóricas de gimnástica para el 
instituto de Palma de Mallorca, por Eusebi Ferrer Mitayna. (Font IEB 2008) 
19210000 Fundació del Inquense FC. (IEB 2008) 
19210000 Fundació del Manacor FC. (IEB 2008) 
19220000 El bàquet fou introduït a la Península a través de l'escolapi Eusebi 
Milán, que l'havia après a Cuba i en tornar a Espanya, al 1922, el va ensenyar als 
seus alumnes del col·legi de Sant Antoni de Barcelona. D'aquest col·legi va sorgir 
el mateix any el primer equip de bàsquet d'Espanya, era el Laietà. En aquet mateix 
any es va jugar el primer partit de bàsquet entre el Laietà i el Pàtria. (Llodrà IEB 
2008) 
19220000 Fundació de l'Atlètic FC. (IEB 2008) 
19220000 Fundació del CD Constància. (IEB 2008) 
19220000 Fundació del Joventut Sallista, d'Inca. (IEB 2008) 
19230000 Campionat de futbol de Menorca, per iniciativa de Ramon Bustamante, 
pioner de l'hosteleria a Menorca. (Pons IEB 2008) 
19230000 Constitució del Club Náutico Ciudadela, iniciativa de persones 
vinculades a l'església o al món polític local. Els seus objectius foren fomentar els 
esports nàutics i realitzar regates, petenciar el rem i la vela, entre d'altres 
pràctiques. L'entitat es dissolgué el 1940 ja que no estaven disposats a pagar la 
quota per ingressar a la Federació de Clubs nàutica. Ingrés obligatori de l'ordre del 
minsteri de la governació del 5 d'octubre de 1939. (Pons IEB 2008) 
19230000 Constitució del Comitè Balear, adherit a la Federació Catalana, 
antecedent de la FDB. (IEB 2008) 
19230000 El Constància és el primer club mallorquí que participa a la Copa 
d'Espanya, davant el Castelló. (IEB 2008) 
19230000 En un partit disputat al camp dels Bons Aires entre l'Alfonso XIII contra 
el FC Barcelona el resultat fou de 14-0. Sembla que el partit s'enregistà en 
càmeres de cinema i que fou projectat al Cinema Modern, de la plaça de santa 
Eulàlia. Pau Lambert Cortès conta una anècdote d'aquest partit sobre un 
comentari de Joan Ramis d'Ayreflor. A la primera part el FC Barcelona i a la 
segona part va començar a fer gols una altra vegada i quan en fa fer tres va dir: 
"Ara devem estar empatats perquè n'han fet tres a cada porteria". (Cortès IEB 
2008) 
19230000 Fundació del CD Lluchmayorense. (IEB 2008) 
19230000 Fundació del Portmany. (IEB 2008) 
19230000 Neix el CD Llosetense. (IEB 2008) 
19230700 Partit amistós, el juliol, entre l'Alfons XIII i el Barcelona, amb victòria 
dels catalans per 0-14. (IEB 2008) 
19240000 A Felanitx el futbol arribà devers 1924 o 1925. Va néixer en el sí d'una 
Congregació mariana on hi havia joves. Varen crear un equip i, un parell d'anys 
més tard, promogueren la categoria d'infantils. Tenien un camp anomenat d'es 



Torrentó que encara funciona actualment i que els va deixa una família. Era un 
camp amb unes porteries provisionals, sense seients ni parets. Poc més tard sorgí 
un altre equip i hi hagué una gran rivalitat. Els de la congregació mariana tenien el 
malnom Sa Patena ja que quan anaven a missa en duien una. Els altres, que ren 
de classes més humils, els deien Es Cerol. Gràcies a unes gloses, es coneixen 
alguns dels jugadors que els integraven. En un dels versos, es fareferència a un 
jugador que feia un ciri (llançar la pilota amunt sense cap finalitat). Temps més 
tard, l'equip de Sa Patena es devinculà de sa congregació i s'uní a ld'Es Cerol 
creant així un conjunt nou que no anà del tot bé. Més tard, en temps de la 
República, sorgí el Gimnàstica. Ja a la postguerra hi hagueren més equips. 
(Xamena IEB 2008) 
19240000 Comencen les obres d'un camp de futbol a Maó. (IEB 2008) 
19240000 Fundació de l'equip CE Cardassar. (IEB 2008) 
19240000 Fundació de l'equip CE Manacor. (IEB 2008) 
19240000 Fundació de l'equip CE Sóller. (IEB 2008) 
19240000 Fundació de l'equip SC Llucmajor. (IEB 2008) 
19240000 L'ATB inaugura el camp de Son Canals, a la barriada dels Hostalets. 
(IEB 2008) 
19240000 La Federació Catalana de Futbol estableix un subcomitè amb Menorca, 
amb seu a l'Ateneu Científic, Artístic i Literari de Maó. (Pons IEB 2008) 
19241221 Miquel Llauger, en aquells moments jugador de l'Espanyol, és 
seleccionat per jugar amb la selecció espanyola contra la selecció austríaca, a 
Montuïc, encara que no arriba a alinear-se. És el primer jugador de futbol 
mallorquí internacional. (IEB 2008) 
19250000 Constitució de Amigos del noble Bruto, associació hípica amb la finalitat 
de realitzar curses en el cós nou de Maó. (Pons IEB 2008) 
19260000 [Cap a] Artà es convertí en una de les principals seus del ciclisme 
insular. Cap a 1926, a una finca adquirida per Mateu Llodrà anomenada Espai den 
Sales de na Funda -popularment coneguda com Son Taiet-, s'hi construí un 
velòdrom on s'hi trobà una legió de figures del ciclisme i que consagrà al gran 
corredor Bartomeu Flaquer. (Pampín IEB 2008) 
19260000 Davant l'alta freqüència de celebració d'àpats, els socis del Reial Club 
de Regates de Palma, els socis acorden que el club tingués el seu propi 
restaurant. Havia de ser més sofisticat que l'antic bar on Marrón es reunien els 
socis, al Molinar de Palma. Joan Ginard es féu càrrec de la contracta. (Bauçà IEB 
2008) 
19270000 Es juguen dos partits amistoso entre l'Alfonso XIII i l'equip xilè Colo-
Colo (existeix filmació dels encontres a l'ASI) (IEB 2008) 
19270000 Josep Sancho, primer guanyador de la Copa del Rei de vela, del Reial 
Club de Regates de Palma, guanyà la primera sèrie de la regata de balandres del 
dia de Sant Pere de l'esmentat club. (Bauçà IEB 2008) 
19270000 Neix el CD Llucmajor. (IEB 2008) 
19270821 Primera víctima mortal al Velòdrom de Tirador. Fou el corredor de 
Lloret, Josep Nicolau. Tenia 26 anys. Es disputaven les eliminatòries del 
Campionat d'Espanya de pista. Amb una conmoció cerebral fou traslladat a una 
clínica on morí a la una de la matinada. "Nicolau buen ciclista / ha encontrado la 
muerte / por no haber tenido suerte / el 18 en la pista / Mallorca pierde de vista / a 



un corredor valiente / Mallorca entristecida llora con amargura / por perder la gran 
figura / del ciclismo balear". (Pampín IEB 2008) 
19280000 Gregori Vidal Vidal, amb el nom de Young Martí, lluita a Nova York pel 
títol mundial de pes gall i perdé en els punts contra el cubà Kid Chocolate. (IEB 
2008) 
19280000 Inauguració de la seu del Club Marítim del Molinar de Llevant. (Bauçà 
IEB 2008) 
19290000 Cristòfol Tauler Alós es proclama campió del món de tir amb arma lliure, 
en posició de genolls a Estocolm, i es converteix en el primer campió del món 
mallorquí. (IEB 2008) 
19290000 Després d'un penós treball de preparació per part de la junta del Club 
de Regates, s'aconseguí que la badia de Palma es convertís en meta del Creuer 
Internacional de la Mediterrània, història en part relacionada amb l'Exposició 
Internacional de barcelona. Aquesta prova superava de molt les habituals del dia 
de Sant Pere i portà més turistes de l'habitual. Els iots italians partien de Gènova 
cap a Cannes, on s'unien als nombrosos vaixells francesos i americans. La flota es 
concentrava a Marsella i Barcelona, des d'on havien d'arribar a Palma. Els gurps 
eren escortats per alguns bucs de guerra --el Cadalso, entre ells-- i per 
l'avituallament es disposà un vaixell de la Companyia Arrendarària de Tabacs. 
L'organització assenyalà l'arribada amb una bandera blanca i vermella situada al 
llatzeret i al far. El Foment del Turisme de Mallorca, Círculo Mallorquín, Veloz 
Sport Balear, Reial Lawn Tennis Club, La VEda, Reial Societat Hípica, Reial 
Automòbil Club i el Reial Club de Regates, hi prengueren part. Guanyà la regata el 
vaixell propietat d'Alfons XIII, pilotat pel comodor reial. La segona plaça se 
l'emportà el Dux, de la Societat de Vela de Venècia. (Bauçà IEB 2008) 
19290000 Es disputen, a sa Pobla i a Inca, dos partits amistosos entre l'Alfonso 
XIII i el Constància, els dos amb el resultat de 2-1, favorable a l'Alfonso, i 1-2 
favorable al Constància en el segon. Aquest encontre acaba amb aldarulls entre 
els jugadors i també entre els espectadors i suposa l'inici d'una gran rivalitat entre 
ambdós clubs. (IEB 2008) 
19290000 Fundació de la Penya Bartomeu Flaquer Carrió, d'Artà. (Pampín IEB 
2008) 
19290000 Gregori Vidal Vidal, amb el nom de Vidal Gregory, intenta conquerir 
novament al Madison Square Garden de Nova York el títol universal de pes gall, 
però torna a perdre en els punts, aquesta vegada contra el nord-americà Alf 
Brown. (IEB 2008) 
19290000 L'Alfonso XIII torna a ocupar local social a la plaça de les Tortugues, 
indret on ja tingué al seu del 1916 al 1921. (IEB 2008) 
19300000 (Dècada) Aparició a Maó i Ciutadella de delegacions del Tiro Nacional 
de España, per iniciativa de militars en situació de reserva. En el cas de Maó 
tengueren un paper rellevant Antoni Victory Taltavull i Llorenç Lafuente Vanrell. 
Desaparegueren coincidint amb la finalització de la Guerra Civil. (Pons IEB 2008) 
19300000 (Dècada) Constitució del Club Natació Ciudadela, entitat vinculada al 
Ciudadela Futbol Club. (Pons IEB 2008) 
19300000 Constitució de la Federació Balear de Natació. (IEB 2008) 
19300000 El ciclista Rafel Pou es proclama campió de les balears de velocitat en 
pista i en ruta. (IEB 2008) 



19300000 Fundació del CD Soledat. (IEB 2008) 
19300000 Inauguració del camp de futbol Es Cós, Inca. (IEB 2008) 
19300000 Partit amistós entre l'Alfons i l'Espanyol, de Barcelona. (IEB 2008) 
19300630 Manuel Olivares Lapeña es converteix en el primer futbolista nascut a 
Mallorca que juga amb la selecció espanyola absoluta. Ho fa a Praga contra 
Execoslovàquia, el 14 de junt, quan era jugador del Deportivo Àlaba. (IEB 2008) 
19310000 (Dins la Segona República) Constitució de l'entitat Hípica Mahonesa, 
que perdurarà fins a la postguerra. (Pons IEB 2008) 
19310000 Manuel Olivares Lapeña es convertí en el primer esportista mallorquí a 
jugar amb el Reial Madrid. L'any següent, va ser el primer mallorquí que va 
guanyar un campionat de lliga de primera divisió. El 1933 es proclamà el màxim 
golejador del campionat de lliga de primera divisió com a jugador del Reial Madrid. 
(IEB 2008) 
19310000 Pau Lambert Cortès i Cortès entra a formar part del Correu de Mallorca. 
(Del Hoyo IEB 2008) 
19310415 L'Alfonso XIII passa a anomenar-se CD Mallorca. (IEB 2008) 
19310415 Recorda Pau Lambert Cortès: "Vaig viure a més moments importants 
per a la història del Mallorca i de l'Atlètic de Baleares. Per exemple, vaig poder ser 
testimoni del canvi del nom de l'Alfonso XIII al Mallorca. Això va succeir el 15 
d'abril, dia següent de la proclamació de la II República. El local social del Mallorca 
estava en aquella illeta que hi ha entre el carrer de Sant Jaume i el carrer de la 
Unió. Allà hi havia la Granja Reus i devora hi havia també un estanc i el local del 
Mallorca. En aquest local el diumenge hi posaven una pissarra grossa amb els 
resultats i s'hi acostaven molts d'aficionats per saber què feia el Mallorca quan 
jugava fora. Bé, jo casualment passava per allà i hi havia un grup de manifestants 
cridant ¡Fuera!, crits propis de les hores que es vivien contra la monarquia. Bé, 
una persona vinculada al club, en veure l'escàndol, va sortir a fora, va fer un gest 
amb les mans demanant calma i amb un guix en aquesta pissarra on normalment 
s'apuntaven els resultats va escriure "C. D. Mallorca". La reacció dels manifestants 
va ser positiva i es varen sentir crits de benaurança, de felicitació, de vives, i la 
gent va partir contenta. Aquell C. D. Mallorca" uns dies després, en reunió de la 
junta directiva del club, va parèixer bé i s'adoptà com a nom propi. I passats molts 
d'anys, també com a conseqüència d'una gestió administrativa de la junta directiva 
del moment, a la Casa Reial, que es va tornar a utilitzar el nom de Real Club i 
d'aquí el Mallorca passà a dir-se Real Club Deportivo Mallorca actual". (Cortès IEB 
2008) 
19320000 Els germans Pere i Joan Reynés van crear, a Sóller, el primer equip de 
bàsquet de Mallorca, essent una secció de la Societat Esportiva Sollerica, jugant-
se en aquest mateix any un partit exhibició al camp de can Maiol. (Llodrà IEB 
2008) 
19320000 Fundació de la Federació Balear de Ciclisme. El seu president fou 
Joaquim Gual de Torrella. Miquel Mestre Font, cònsol, formà part de la junta. 
(Pampín IEB 2008) 
19320000 Segona Volta ciclista a Mallorca. En la segona etapa, el ciclista Nicolau, 
fou escomès amb pals i fustes. (Pampín IEB 2008) 
19330000 En el camp de Bons Aires, el Constància guanya el Mallorca per 3-0, 
amb arbitratge del català Cruellas, i s'adjudica el campionat regional. (IEB 2008) 



19330000 Tres aficionats (Ballester, Vicenç, Jordà i Silvestre Ginard) maduren la 
idea de construir un velòdrom. Sense ajut local, adquiriren una finca de 8.500 
metres quadrats a la sortida del poble. Basant-se en el velòdrom de Manresa, en 
el del Tirador i en alguns ornaments del recinte del de Llucmajor, el mestre d'obres 
Julià Mascaró (Can Mancó) l'acabà el 1935. La inauguració fou apoteòsica: Miquel 
Bover (pare), Rafel Pou, Bartomeu Flaquer, Pons (Buguero), Llodrà, Miquel 
Llompart, Torrens, Josep Joan, Xumet, Taberner (Xutet) o d'altres, animaren com 
mai abans la vetllada. (Pampín IEB 2008) 
19340000 Col·locació de la primera pedra de la piscina del balneari de Ciutat 
Jardí. (IEB 2008) 
19340000 El CE Mallorca guanya la primera edició del nou trofeu Copa President 
de la República, que es jugà fins a 1936. (IEB 2008) 
19340000 El ciclista Gabriel Nicolau mor en unes competicions per al campionat 
d'Espanya celebrades al velòdrom de Tirador. (IEB 2008) 
19340000 Fundació del CE Alaior. (IEB 2008) 
19340000 Gran expectació pel partit amistós disputat entre el CD Mallorca i 
l'Atthlètic de Bilbao, guanyat pels visitants per 5 a 2. (IEB 2008) 
19340000 Tercera Volta ciclista a Mallorca. (Pampín IEB 2008) 
19350000 Creació de la Federació Balear de bàsquet. Tenia com a finalitat 
l'organització de diferents competicions, formar els entrenadors i els àrbitres. 
(Llodrà IEB 2008) 
19350000 El Baleares guanya la Copa Presidente de la República. (IEB 2008) 
19350000 El Constància guanya el campionat regional i el Baleares la Copa 
President de la República. (IEB 2008) 
19350000 Fundació del Poblernse. (IEB 2008) 
19350000 Inauguració del velòdrom de Campos. (Pampín IEB 2008) 
19350000 L'equip Mediterráneo, que jugava al camp de sa Punta, inaugura el 
camp de Son Forteza, a la barriada dels Hostalets. (IEB 2008) 
19350000 Quarta Volta ciclista a Mallorca. (Pampín IEB 2008) 
19360000 El Baleares es proclama campió de la darrera Copa Presidente de la 
República. (IEB 2008) 
19360000 El RCD Mallorca torna a guanyar el campionat regional. (IEB 2008) 
19360527 Rafel Pou Sastre, d'Algaida, perdé la vida després de què la seva 
bicicleta rebentés una roda mentre corria al velòdrom de Tirador. Es fracturà la 
base del crani. El traslladaren a l'hospital provincial i hi morí a la una de la 
matinada amb 27 anys. Més de 8.000 persones desfilaren davant el seu féretre. 
"El 27 de mayo / un accidente inesperado / le ha costado la vida / a Pou nuestro 
paisano / 26 años tenía / bravo mallorquín amado / ...trágicamente encontró la 
muerte / en la vuelta 23 / Rafael Pou y Nicolau / sus nombres recordaremos / esta 
trágica muerte / los deportistas no olvidaremos / rosas y violetas / flores y claveles 
/ echemos en las tumbas / de estos dos bravos atletas. " (Pampín IEB 2008) 
19360718 Bartomeu Flaquer Carrió (Artà 1912) tenia previst d'embarcar-se rumb a 
França per participar en el Primer Criterium de Midi, França. No hi pogué 
embarcar. (Pampín IEB 2008) 
19360718 Esportistes mallorquins van cap a Barcelona, el 18 de juliol, per 
participar en l'Olímpiada Popular, fet que coincideix amb l'esclat de la Guerra Civil. 
(Vegeu Fernando Fernández Olímpicamente) (IEB 2008) 



19360927 Partit de futbol entre el Mallorca, equip que havia guanyat el campionat 
regional, i una selecció de jugadors de la resta d'equips de l'Illa. (IEB 2008) 
19361100 El novembre i el desembre es juguen diversos partits amistosos entre 
equips de segona categoria a benefici de les cuines econòmiques, de les defenses 
subterrànies i de la defensa passiva. (IEB 2008) 
19370200 El Mallorca es proclama campió del torneig regional de futbol i el 25 de 
mai juga un partit, com a guanyador d'aquest torneig, contra una selecció de 
jugadors d'altres equips. (IEB 2008) 
19380000 El Mallorca torna a guanyar per goal average el torneig regional, que 
havia acabat amb la mateixa puntuació que el Constància. (IEB 2008) 
19380000 El Trofeu de Lliga de Mallorca es suspès. (IEB 2008) 
19380600 El corredor Bartomeu Flaquer guanya el títol, el mes de juny, del 
campionat militar de fons. (IEB 2008) 
19390000 Cinquena Volta ciclista a Mallorca. (Pampín IEB 2008) 
19390000 Destacada actuació de Flaquer a la Volta Ciclista a Catalunya. (IEB 
2008) 
19390000 El ciclista mallorquí Tomàs Garcia guanya la Va Volta a Mallorca. (IEB 
2008) 
19390000 L'Atlètic, en un torneig a dos partits contra el Baleares, es proclama 
campió d'hivern. (IEB 2008) 
19390000 Neix el CE Espanya, de Llucmajor. (IEB 2008) 
19390000 No es celebra el campionat regional. (IEB 2008) 
19400000 Carme Guàrdia Amer, a Vigo, es proclamà campiona d'Espanya de 
natació en la prova de 200 metres braça. (IEB 2008) 
19400000 i 1942, El bàsquet mallorquí va viure una de les seves millors èpoques 
entre els anys 40 i 42 gràcies al suport econòmic del príncep Salah al Din Fuad, 
passant-se a dir Juventud Mariana al 1942. (Llodrà IEB 2008) 
19400515 Pere "Pedrito" Bover perdé la vida al velòdrom de Tirador durant el 
decrs d'una carrera a l'americaa. Fou traslladat a l'hospital, on morí dos dies 
després. Fill de Es sardiner, i germà de Joan Bover, era el més petit de la saga 
Bover. (Pampín IEB 2008) 
19410000 Carme Guàrdia Amer revalida, a Palma, el títol de campiona d'Espanya 
de natació dels 200 metres braça. (IEB 2008) 
19410000 Dins la secció femenina a Menorca, es creen dos equips de bàsquet 
femení: el Verge de Gràcia i el Verge del Toro, els primers equips de bàsquet 
femení que es van crear a les Balears. (Llodrà IEB 2008) 
19410000 El Constància juga a Segona Divisió. (IEB 2008) 
19410000 El general Uzquiano president de la UVE), llooà les pistes i velòdrom de 
l'Illa en comparació amb els de la Península. Arrel d'això deia que "Mallorca es el 
emporio del ciclismo español". (Pampín IEB 2008) 
19410000 Fundació del CE Montuïri. (IEB 2008) 
19410700 Inauguració de la piscina del Club Natació Palma, a s'Aigo Dolça. (IEB 
2008) 
19420000 Fundació de l'Athlètic Balears, com a conseqüència de la fusió de 
l'Athlètic i el Baleares. (IEB 2008) 
19420000 Recorda Pau Lambert Cortès: "Quant a l'Atlètic de Baleares, vaig 
assistir al seu naixement. Abans hi havia dos clubs l'Atlètic i el Baleares però una 



sèrie de gestions que encapçalà Antoni Forteza, president de l'Atlètic i propietari 
del mític forn de Santa Eulàlia de la Plaça d'Espanya ara desaparegut, va confuir a 
la fusió d'aquests dos clubs, i així sorgí l'Atlètic de Baleares. Aquest equip amb el 
Mallorca va tenir una eterna rivalitat a la qual no va tardar en afegir-se el 
Constància d'Inca. (Cortès IEB 2008) 
19430000 El Constància perd la promoció per l'ascens a Primera Divisió davant el 
Deportivo (4-0). (IEB 2008) 
19440000 El tennista mallorquí Joan N. Domínguez es classifica entre els millors 
segona categoria estatal. (IEB 2008) 
19440000 Fundació del Collerense. (IEB 2008) 
19440000 Fundació del Murense. (IEB 2008) 
19440000 Ja existia el Club Esportiu Alcázar Joan Nicolau Barceló n'era el 
president del club. Una de les seccions estava dedicada al bàsquet. (Llodrà IEB 
2008) 
19440000 Primer ascens a segona divisió del Mallorca. (IEB 2008) 
19450000 Antoni Esteva Corró es proclama campió de lliga de primera divisió de 
futbol com a integrant del FC Barcelona. (IEB 2008) 
19450000 Fundació de la Penya Esportiva Santa Eulàlia. (IEB 2008) 
19450000 Inauguració del camp d'Es Fortí, de Palma, més endavant, Lluís Sitjar. 
(IEB 2008) 
19450520 Es disputa el polèmic partit entre el Mallorca i el Constància (2-0), amb 
l'arbitratge de Cruellas. (IEB 2008) El 20 de mayo de 1945, Mallorca y Constància 
libraron una de esas batallas cuyas consecuencias se expande de generación en 
generación. El triunfo del equipo bermellón sobre su rival (2-0) estuvo marcado por 
la polémica actuación del árbitro Cruellas, que anuló dos goles al conjunto inquer. 
Aquel resultado salvó del descenso a Tercera de los rojillos y condenó a los 
blanquinegros, que perdieron la categoría en la promoción. Casi 68 años después, 
el próximo domingo, el filial mallorquinista y la escuadra inquense se vuelven a 
cruzar con la permanencia en Segunda División B en juego. Desde entonces, 
mencionar a Cruellas en Inca es como nombrar al demonio. Aquel arbitraje empujó 
al Constància al barranco. A dos décadas de una travesía por el desierto que 
incluso estuvo a punto de costarle la desaparición… La mecha de uno de los 
arbitrajes más polémicas que se recuerdan en la Isla prendió en la última jornada 
de la temporada 1944-45 en Segunda División. Con el Barakaldo ya descendido, 
Mallorca, Cultural Leonesa y Constància se jugaban la otra plaza de descenso y 
otra de promoción. Los isleños, que habían perdido 1-0 en Inca, necesitaban 
ganar por dos goles de diferencia para salvarse y enviar a la promoción al grupo 
inquer. Si ganaba por uno, promocionaba. Ambos equipos se jugaban la categoría 
a una carta. El campo de Buenos Aires -el Lluís Sitjar se inauguró cuatro meses 
después- se llenó hasta la bandera y en las gradas, una nutrida representación de 
la hinchada de Es Raiguer. Los hechos ocurridos aquel domingo 20 de mayo de 
1945 son confusos en cuanto a la incidencia que tuvo en el resultado final el 
arbitraje del colegiado Cruellas. Buceando en la hemeroteca, aparecen 
declaraciones contradictorias de algunos de los protagonistas de aquella batalla. 
Por ejemplo, el mallorquinista Jaume Turró, comentó en su día que «tampoco fue 
tan robo como se dice». «Es cierto que anuló dos goles al Constància, pero en 
acciones dudosas. Además, el Mallorca no consiguió el gol que le mantenía en 



Segunda hasta el último minuto, gracias al tanto de Albella», recordó el 
exmallorquinista. Sin embargo, los del bando enemigo, mantienen una postura 
diametralmente opuesta. El defensa Tomeu Salas, que el año antes había 
disputado aquella histórica promoción de ascenso a Primera ante el Deportivo en 
el Santiago Bernabéu, ha dejado una frase para la historia en relación al caso 
Cruellas: «Cruellas hizo su fortuna en Buenos Aires, pero no en la capital de 
Argentina, sino en el campo del Mallorca. Pocas veces se verá un arbitraje tan 
casero como aquel día», contó Salas. Pero no fue lo único que le pasó al 
Constància aquel domingo de infausto recuerdo. A los diez minutos, un salto entre 
París y Pocoví provocó la lesión del primero y el conjunto inquer tuvo que afrontar 
el resto del partido en inferioridad numérica. Aunque posiblemente fue un 
encontronazo, un lance del juego, los aficionados de Es Raiguer lo interpretaron 
de otra manera. El ambiente estaba muy caldeado. Con el 1-0, obra de Pocoví en 
el primer tiempo, el mallorquinismo soñaba con la salvación. Aún no era suficiente 
para evitar la promoción. Entonces, en el tramo final, llegó el 2-0 y entre medias 
los dos goles anulados al Constància. Uno de García por fuera de juego y otro de 
Vergara casi desde medio campo. El desenlace de aquel arbitraje cambió el 
rumbo de la historia. Quince años después, el conjunto bermellón lograba el 
ascenso a Primera División, mientras el Constància pasó más de veinte 
temporadas en el pozo. El domingo, casi 70 años después, el fantasma del señor 
Cruellas sobrevolará Son Bibiloni. La historia siempre vuelve… (Carlos Montes de 
Oca, UH); Pau Lambert Cortès recordava d'aquell dia: "Tota aquesta rivalitat em fa 
recordar també el famós partit del Mallorca contra el Constància i tota la polèmica 
que hi va néixer. Sobre aquell partit va sorgir una llegenda volent fer creure que al 
públic que el gol que havia donat lloc a la victòria del Mallorca era fora de joc. No 
és veritat, jo vaig retransmetre aquell partit, era una de les primeres 
retransmissions que vaig fer de partits, i no va ser així. Hi havia a aquest camp un 
petit túnel arran de terra i des d'allà vaig retransmetre el partit. Deien que el gol de 
Joan Albella que va donar lloc a la victòria del Mallorca va ser jugat en fora de joc, 
però no és veritat jo venia una visió privilegiada i puc assegurar que no fou així. 
Malgrat tot es va muntar una llegenda entorn a l'àrbitre català, en Cruelles, dient 
que estava venut, però no era veritat. De fet, crec que el temps quan s'han 
pacificat les passions ha demostrat que tot allò no era veritat". (Cortès IEB 2008) 
19460000 A Santander, Artur Pomar Salamanca es proclama campió d'Espanya 
d'escacs, el primer dels seus títols. (IEB 2008) 
19460000 Es crea el CE Escolar de Capdepera. (IEB 2008) 
19460000 Joan Nicolau Barceló, impulsor del bàsquet a Mallorca, fou destinat a 
Menorca el 1946. Durant aquesta etapa de la seva vida es dedicà a promoure el 
bàsquet a Menorca, on era desconegut, i on va tenir gran acceptació. Aquest auge 
es va traduir amb la creació d'un gran nombre d'equips. (Llodrà IEB 2008) 
19460000 Marí III es proclama campió d'Espanya de boxa en la categoria de pes 
lleuger. (IEB 2008) 
19460000 Pere Massip es proclama campió d'Espanya de tennis en les categories 
individuals i per parelles mixtes. (IEB 2008) 
19470000 Apareix el setmanari La Hoja del Lunes de Palma de Mallorca. Venia a 
omplir el buit de l'absència de diaris que no apareixien el dilluns per descans del 
personal. Tendrà un marcat caràcter esportiu. Pel que fa al bàsquet, comptava 



amb una secció anomenada El balón y la cesta. El terme Baloncesto apareixerà a 
partir de 1958. (Ampliar) (Llodrà IEB 2008) 
19470000 El Mallorca passa a anomenar-se RCD Mallorca. Inauguració de la pista 
d'aplicació militar més coneguda com Camp Militar d'Esports. (IEB 2008) 
19470000 Guillermo Pont Serra y Pablo Vidal Oliver ganan la Copa de España de 
Fútbol como integrantes de la plantilla del Real Madrid. (IEB 2008) 
19470000 Inauguració del camp de Sant Ferran. (IEB 2008) 
19470000 Inauguració del Club Nàutic de Palma, fruit de la fusió del Reial Club de 
Regates i el Club Espanya, per tal de promoure les activitats nàutiques. (Vives IEB 
2008) 
19470000 Neix el CD Margaritense. (IEB 2008) 
19470000 Un anys després de l'arribada del bàsquet a Menorca, es disputa el 
primer torneig de bàsquet, concretament a Maó. El torneig va ser tot un èxit tant 
d'equips com de públic. (Llodrà IEB 2008) 
19470616 A Madrid, Bernat Capó Plomer es proclama campió d'Espanya de 
ciclisme en ruta per a professionals. (IEB 2008) 
19470700 Gràcies a l'impuls de la VIII Assemblea diocesana dels Joves d'Acció 
Catòlica, neix l'Obra Atlètica Recreativa (OAR) Águilas. És reconeguda oficialment 
en les jornades de presidents diocesans de Joves d'Acció Catòlica Espanyola 
(Lanjarón 1948). (Matas IEB 2008) 
19471011 Guillem Timoner Obrador es proclama campió d'Espanya de ciclisme 
darrere moto de mig fons. Antoni Llompart Roig queda en segona posició. (IEB 
2008) 
19480000 Ascens del RCD Mallorca a segona divisió. (IEB 2008) 
19480000 De la fusió del desaparegut Club Espanya, amb el Reial Club de 
Regates, nasqué el Reial Club Nàutic de Palma. (Bauçà IEB 2008) 
19480000 Fundació del CD Ferriolense. (IEB 2008) 
19480800 i Setembre, celebració del Campionat del món de vela classe Snipe, a 
Palma. (Vives IEB 2008) 
19490000 Fundació del CE Artà. (IEB 2008) 
19500000 Fundació de la SD Ibiza. (IEB 2008) 
19500000 L'Atlètic Balears aconsegueix l'ascens a segona divisió. (IEB 2008) 
19510000 [Temporada 51-52 o 52-53, les dues que l'Atlètic jugà a Segona Divisió]. 
Pau Lambert Cortès recordava: "Un any varen coincidir en segon divisió, el 
Mallorca, l'Atlètic, el Baleares i el Constància. Recordo que els mitjans informatius 
deien això és la temporada d'or del futbol mallorquí perquè realment tos els equips 
eren a segona divisió i amb els equips que venien donaven lloc a que tots els 
camps s'omplissin, que els aficionats es desplaçassin d'un camp a l'altre. Jo crec 
que malgrat el Mallorca no estàs a primera divisió, aquells temps varen ser un 
gran temps pel futbol mallorquí". (Cortès IEB 2008)  
19510000 A Alexandria, Enric Granados Aumacelles guanya la medalla de bronze 
de natació en els 400 m lliures als Jocs de la Mediterrània. (IEB 2008) 
19520000 Fundació del Club Nàutic s'Arenal. Ja els anys vint del segle XX, tenien 
un amarrador protegit per dos dics a la sortida del torrent de s'Algar, però es 
mantenia taponat pel moviment cintinuu d'arena i algues. El 1948, el port estava 
totalment taponat. Malgrat això, la necessitat d'un refugi pel nombre creixent 
d'embarcacions d'esbarjo animà un grup d'estiuejants a recuperar el portet l'any 



1952. Alguns dels regatistes que s'hi deixaven veure (anys 20) amb els seus llaüts 
eren Jaume Garcés (Venus), Mateu Gamundí (Faro), Llorenç Roses (Orenol), 
Joan Barbarà (Isabel), Enric Ordines (Tolito), entre d'altres. (Bauçà IEB 2008) 
19520000 Neix el CE Calvià. (IEB 2008) 
19540620 Inauguració de la pista de patinatge de la plaça Bisbe Berenguer de 
Palou, amb el partit d'hoquei patins entre les seleccions de l'Uruguai i de les 
Balears, amb victòria deles visitants per 4-3. Assistència del bisbe Hervás. (IEB 
2008) 
19550000 El RCD Mallorca juga a la Tercera Divisió. (IEB 2008) 
19560000 A Ajaccio (Còrcega), Antoni Mairata Coll es proclama campió d'Europa 
de pesca submarina. (IEB 2008) 
19560000 Bartomeu Antich Trobat guanya el campionat nacional de lliga de 
primera divisió de futbol a Veneçuela com a integrant de l'equip Banco Obrero FC. 
(IEB 2008) 
19560000 Miquel Bover Pons guanya l'etapa de 74 km contrarellotge entre Saint 
Eriènne i Lió, al Tour de França. (IEB 2008) 
19570000 El president de la FBB era Gabriel Mas. (Llodrà IEB 2008) 
19570000 Fundació del CE Andratx. (IEB 2008) 
19580000 El RCD Mallorca perd l'eliminatòria de promoció a segona divisió contra 
l'Elx amb el resultat global advers de 4-3. (IEB 2008) 
19590819 A Amsterdam, Guillem Timoner Obrador es proclama campió del món 
de ciclisme darrere moto de mig fons. (IEB 2008) 
19600000 A Beirut (Líban), Miquel Martorell Pou, Joan Vicens Mesquida i Jordi 
Nicolau Morlà guanyaren la medalla d'or en la prova contrarellotge per equips de 
ciclisme als Jocs de la Mediterrània. (IEB 2008) 
19600000 El RCD Mallorca juga a Segona Divisió. (IEB 2008) 
19600417 Primer ascens a Primera Divisió del RCD Mallorca. (IEB 2008) 
19600808 A Leipzig, Guillem Timoner Obrador es proclama campió del món de 
ciclisme darrere moto de mig fons. (IEB 2008) 
19600918 A Palma, Joan Forteza Bennàssar marca el primer gol del RCD 
Mallorca de Primera Divisió. (IEB 2008) 
19620000 El RCD Mallorca guanya al Reial Madrid (5-2), amb una gran actuació 
del mallorquinista Pepillo. (IEB 2008) 
19630000 Apareix Antorcha, butlletí inforatiu dedicat al bàsquet, del qual Joan 
Nicolau Barceló n'era el seu director i principal redactor. (Llodrà IEB 2008) 
19630000 Creació del primer equip de minibàsquet a les Illes Balears. Sorgí del 
Club Hesperia Balear, del Molinar, a instàncies de Joan Nicolau Barceló. (Llodrà 
IEB 2008) 
19630000 Pel que fa a la promoció del minibàsquet a Mallorca, l'empresa Coca-
Cola va finanár en un 50% la despesa de material esportiu. Aquest any 
precisament, l'Estat va llançar a nivella estatal una campanya que es deia "los 
100.000" per promoure la inicació dels nins al bàsquet des de dita categoria. 
(Llodrà IEB 2008) 
19640000 Inauguració del Nou Camp d'Inca. (IEB 2008) 
19640000 Inauguració del Son Vida Golf, de Palma. (Vives IEB 2008) 
19640913 A París, Guillem Timoner Obrador es proclama campió del món darrer 
moto de mig fons. (IEB 2008) 



19650000 Ascens del RCD Mallorca a Primera Divisió. (IEB 2008) 
19650000 Fundació del CE Ses Salines. (IEB 2008) 
19650911 Miquel Mas Gayà es proclama a Sant Sebastià, campió del món de 
ciclisme tras moto de mig fons en categoria amateur. (IEB 2008) 
19650919 A Sant Sebastià, Guillem Timoner Obrador es proclama campió del món 
de ciclisme darrera moto de mig fons. (IEB 2008) 
19660000 A Ustica (Itàlia) Joan Gomis Vives es proclamà campió d'Europa de 
pesca submarina. (IEB 2008) 
19660000 En el partit disputat entre el Perles Manacor i l'Hispània, a causa d'una 
possible errada arbitral, es produí una invasió de camp. (Llodrà IEB 2008) 
19660000 La Federació Balear de Bàsquet en motiu del trentè aniversari de 
l'alçament nacional concedí una amnistia a tots els jugadors i tècnics sancionats, 
donant també un donatiu als clubs. Això va tenir dues conseqüències: la creació 
de nous equips però, per altra banda, la Federació es va endeutar de manera 
considerable. (Llodrà IEB 2008) 
19670000 El Baloncesto Perlas Manacor va sol·licitar una ajuda de 12.000 
pessetes per les despeses de desplaçament a Segovia per jugar la fase d'ascens 
a la divisió nacional. Només va rebre una subvenció per part de la Federació de 
5.000 pessetes. (Llodrà IEB 2008) 
19670000 El Club Deportivo Palma va sol·licitar una ajuda econòmica per sufragar 
les despeses de la construcció de les seves instal·lacions esportives i del seu local 
social a la plaça Fleming. L'ajuda era de 128.633,10 pessetes per a la construcció 
de la pista, dels vestuaris, del local social i una altra ajuda de 45.789 pessetes per 
als mobles de la seu social, que havien estat adquirits a mobles La Fábrica. La 
contestació de la Federació va ésser de que no disposaven de tal quantitat de 
doblers i se li va concedir un ajut de 5.000 pessetes. (Llodrà IEB 2008) 
19670000 Inauguració del Club Golf de Son Servera. (Vives IEB 2008) 
19670000 Joan Far, campió d'Espanya de billar. (IEB 2008) 
19680000 A Cabrera, Joan Gomis Vives es proclama campió d'Europa de pesca 
submarina. (IEB 2008) 
19680000 Primera edició del Trofeu SAR Princesa Sofía de vela. (IEB 2008) 
19690000 Campanya de promoció de l'esport per part de la Delegació Provincial 
d'Esports. Proposà donar un premi a aquelles persones que es distingissin més en 
els diferens àmbits esportius. El premi al millor promotor esportiu fou per a 
Mercedes Flores Suau, en reconeixement al seu esforç per popularitzar el bàsquet 
a Mallorca. Havia creat més de 40 equips de bàsquet i minibàsquet. (Llodrà IEB 
2008) 
19690000 Dins la campanya de promoció de l'esport promoguda per la Delegació 
Provincial d'Esport, es feren cursos de promotor que permetien obtenir-ne el títol. 
Per poder realitzar el curs l'interessat havia de ser proposat per l'escola de 
magisteri o bé la Federació esportiva corresponent, o bé per les seccions 
esportives del Moviment. Pel que fa al bàsquet concretament, s'hi presentaren 32 
alumnes, 20 dels quals eren homes. Els professors foren Antoni Pujol Llabés, i 
Delfín Sayos del Castillo. Mercedes Flores Frau va donar les classes de 
minibàsquet. Rafel Coll Rigo impartí la preparació física, Alejandro Segura 
Camacho, la part tàctica, Jaume Mercant Cifre el reglament, Onofre Bennàssar 
Bauzà va explicar les regles del joc adaptades al minibàsquet. (Llodrà IEB 2008) 



19690000 El RCD Mallorca puja a Primera Divisió. (IEB 2008) 
19690000 Neix el CD Vilafranca. (IEB 2008) 
19690000 Primer Trofeu SAR Princesa Sofía de vela. (Vives IEB 2008) 
19700000 A Leiecester (Anglaterra) Antoni Cerdà Tarongí guanta la medalla de 
bronze de ciclisme darrer moto de mig fons al campionat del món de ciclisme en 
pista. (IEB 2008) 
19700000 Inauguració de les noves instal·lacions del CN Palma a Son Hugo. (IEB 
2008) 
19700000 S'inicia una campanya de promoció de l'esport. La seva finalitat era la 
de mobilitzar als nins i nines dels pobles per a què practiquessin l'esport i així 
poder crear qualque club i equipar als pobles participants amb algunes 
instal·lacions esportives. El finançament de dites instal·lacions estaria 
subvencionada en un 50% per la delegació provincial d'educació física i esport, 
sol·licitant aquesta a la delegació nacional que li faci arribar les 150.000 pessetes 
que ha costat la campanya. Des de la delegació nacional es negà a pagar la 
quantitat peruqè segons el reglament deia que la despesa prevista de les activitats 
s'havia de comunicar abans de realitzar-les. Els pobles, com Santa Maria, que 
havien emprat els doblers per a l'adquisició de material esportiu dedicat al 
bàsquet, mai no cobraren. Dins de la campanya s'aprofità per fer cursos de 
pormotor esportiu. N'hi havia sis de diferents: bàsquet, minibàsquet, handbol, 
voleibol, futbol, bitlles, botxes i atletisme-camp a través. (Llodrà IEB 2008) 
19700125 Aparició de la revista Deporte 2000, promoguda pel Govern de l'Estat. 
(Llodrà IEB 2008) 
19710000 Fundació de la SD Formentera. (IEB 2008) 
19710000 Sílvia Summers Ribot i Núria Bover es proclamen campiones del món 
de vela femenina de la classe YRU. (IEB 2008) 
19720000 A Karlskrona (Suècia), Tomàs Estela Massot es proclama campió del 
món de vela de la classe optimist. (IEB 2008) 
19720000 Fundació de la UE Arenal i del CE Santa Ponça. (IEB 2008) 
19720500 Inauguració del poliesportiu de Sant Ferran, en els terrenys de l'antic 
camp de futbol del mateix nom. (IEB 2008) 
19730000 Josep Amengual es proclama campió del món de pesca submarina. 
(IEB 2008) 
19740000 Comencen les obres del poliesportiu de Son Moix. (IEB 2008) 
19740000 El RCD Mallorca juga a Tercera Divisió. (IEB 2008) 
19740000 Fundació de l'Sporting Maonès. (IEB 2008) 
19740000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió d'Europa de bàsquet com a 
integrant del Reial Madrid. (IEB 2008) 
19740000 Tomàs Estela Massot i Miquel Estela Miró es proclamen campions del 
món de vela, en categoria uvenil, en la classe YRU 420. (IEB 2008) 
19750000 Tomàs Estela Massot es proclama campió d'Europa de vela en la 
classe YRU 420. (IEB 2008) 
19760000 El corredor irlandès Sean Nelly guanya el Cinturó Ciclista a Mallorca. 
(IEB 2008) 
19760000 Inauguració del poliesportiu del col·legi La Salle de Palma. (IEB 2008) 
19760000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió intercontinental de bàsquet 
com a integrant de la primera plantilla del Reial Madrid. (IEB 2008) 



19760900 Inauguració del Poliesportiu Son Moix, de Palma. (IEB 2008) 
19770000 A Barcelona Carolina Franch Solé s'emporta la medalla de bronze al 
campionat d'Europa de tennis. (IEB 2008) 
19770000 Inauguració del Golf Santa Ponça. (Vives IEB 2008) 
19770000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió intercontinental de bàsquet 
com a integrant de la plantilla del Reial Madrid. (IEB 2008) 
19770429 A Morges (Suïssa) Francesc Fiol Reinés perd als punts contra el 
iugoslau Mate parlov el combat valedor pel títol de campió d'Europa de boxa. (IEB 
2008) 
19780000 Carolina Franch Solé es proclama campiona de França absoluta de 
tennis. (IEB 2008) 
19780000 Els germans Emili i Maria Teresa Tarragó Palanqués guanyen la Copa 
d'Europa per a parelles mixtes de patinatge artístic. (IEB 2008) 
19780000 Inauguració del Golf Ponent. (Vives IEB 2008) 
19780000 Intent per part del món del bàsquet a Menorca de descentralitzar la 
Federació de Mallorca. Pretenien crear una Federació de Bàsquet pròpia i un 
Col·legi d'Arbitres menorquins. (Llodrà IEB 2008) 
19780000 Miquel Estela Massot es proclama campió d'Europa de vela de classe 
creuer, sèrie VI. (IEB 2008) 
19780000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió d'Europa de bàsquet amb el 
Reial Madrid. (IEB 2008) 
19780000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió intercontinental de bàsquet 
com a integran de la plantilla del Reial Madrid. (IEB 2008) 
19780428 A Ginebra, Francesc Fiol Reinés perd per abandonament contra l'italià 
Aldo Travesaro el combat valedor pel títol de campió d'Europa de boxa, categoria 
de pes semipesat. (IEB 2008) 
19800000 A Brussel·les Josep Palmer Calafell guanya la Recopa de futbol com a 
integrant de la plantilla del València FC. L'any anterior ja havia conquerit la Copa 
del Rei. (IEB 2008) 
19800000 Antònia Romero Guerra es proclama campiona del món dels 100 
metres lliures de natació paralímpica i guanyà la medalla d'or als JJPP de Moscou 
de la mateixa especialitat. (IEB 2008) 
19800000 Carolina Franch Solé,procedent de Palma i resident a París per motius 
familiars, és nomenada millor esportista de l'any a França, juntament amb el també 
tennista Yannick Noah. (IEB 2008) 
19800000 El RCD Mallorca juga a segona B. (IEB 2008) 
19800000 L'Equip de volei Son Amar ascendeix a la primera divisió. (IEB 2008) 
19800000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió d'Europa de bàsquet com a 
integrant del Reial Madrid. (IEB 2008) 
19810000 A Copenhaguen, Pere Puigserver Duran es converteix en el primer 
joquei campió d'Europa de trot amateur. (IEB 2008) 
19810000 A Santa Caterina (Brasil), Josep Amengual Domingo es proclama 
campió del món de pesca submarina. (IEB 2008) 
19810000 El RCD Mallorca juga a la Segona Divisió. (IEB 2008) 
19810000 Rafel Rullan Ribera es proclama campió del món de bàsquet com a 
integran de la plantilla del Reial Madrid. (IEB 2008) 
19810000 Vicky Pertierra Monforte es proclama campiona del món femenina de 



dobles de golf. (IEB 2008) 
19820000 A Bulgària, Josep Amengual Domingo es proclama campió d'Europa de 
pesca submarina. (IEB 2008) 
19820000 A Roma, María José Díaz Guardado s'emporta el títol de campiona 
d'Europa de taekwondo. (IEB 2008) 
19820000 El Son Amar es proclama campió de la lliga nacional de voleibol. (IEB 
2008) 
19820000 Reinstauració per part de Joan Carles I de la Copa del Rei de vela. La 
primera edició es celebrà el 1905 i fou instaurada per Alfonso XIII a imitació de les 
competicions que es disputaven a Cowes, amb el patrocini del rei d'Anglaterra, o a 
Kiel, amb l'emperador d'Alemanya. Es disputà per primera vegada a Guecho, 
indret d'estiueig del rei, organitzada per el Reial Sporting Club, dins de la Semana 
de Bilbao. Posteriorment, el 1917, Alfons XIII oferí una copa com a premi al 
guanyador d'una regata que incloïa el seu nom, organitzada pel Reial Club de 
Regates de Palma. Inicialment, s'havia de celebrar el dia de Sant Pere, data on 
tenia lloc la celebre regata del club. Donat que la inscipció ja estava tancada en 
arribar el telegrama, es féu una competició expressament o unes regates 
supletòries. La competició estaca destinada només a velers que ho havien fet el 
dia de Santa Pere, fet que aixecà moltes queixes. Vencé el balandre Ena, 
propietat de Josep Sancho. (Bauçà IEB 2008) 
19830000 El RCD Mallorca puja a Primera Divisió. (IEB 2008) 
19830000 Fundació del Badia Cala Millor i del Cala d'Or. (IEB 2008) 
19830000 Jordi Escalas Bestard guanya la medalla de bronze als 1.500 metres 
lliures de natació als Jocs de la Mediterrània. (IEB 2008) 
19830000 Rafel Joan Escalas Bestard guanya la medalla d'or als 1.500 metres 
lliures als Jocs de la Mediterrània. (IEB 2008) 
19840000 A Palamós, Josep Amengual Domingo es proclama campió del món de 
pesca submarina. (IEB 2008) 
19850000 A Muro, Joan Ramon Reus es proclama campió del món de pesca 
submarina per euqips. (IEB 2008) 
19850000 A Muro, Josep Amengual Domingo es proclama campió del món de 
pesca submarina. (IEB 2008) 
19860000 Eduard Felip Bellini Ferrer guanya la medalla de plata al campionat del 
món de vela en la classe TDV. (IEB 2008) 
19860000 Jordi Calafat Estelrich es proclama campió d'Europa de vela, classe 
420. (IEB 2008) 
19860000 Rosina Català Piqué i Núria Bover Piqué es proclamen campiones 
d'Europa de vela, classe 420. (IEB 2008) 
19880000 A Río de Janeiro, Josan Seguí Picornell guana la copa del món de tir 
olímpic. (IEB 2008) 
19880000 Àngel Gabriel Terrassa Pujol es proclama campió del món de vela, 
classe optimist. (IEB 2008) 
19880000 El RCD Mallorca, que guanya globalment en promoció d'ascens a 
l'Espanyol per 2-1, puja a primera divisió amb gols dels mallorquins Nadal i Vidal. 
(IEB 2008) 
19890000 A Bruixes (Bèlgica), Sigrid Leipinsel Bosshammer es proclama 
campionat d'Europa d'atletisme femení, en la categoria veterana i l'especialitat de 



20 km marxa en ruta. (IEB 2008) 
19890000 A Colorado Springs (EUA) Joan Josep Rigo Llinàs es proclama campió 
del món júnior de taekwondo. (IEB 2008) 
19890000 Núria Bover Piqué i Silvia Summers Ribot es proclament campiones del 
món de vela, classe 420 YRU. (IEB 2008) 
19900000 A Benalmádena, Málaga, Pere Carbonell Amengual i Josep Amengual 
Domingo es proclamen campions d'Europa de pesca submarina. (IEB 2008) 
19900000 A Budapest, Sigrid Leipinsel Bosshammer es proclama campiona del 
món d'atletisme temení, categoria veterans i especialitat 10 km marxa en ruta i 5 
km marxa en pista. (IEB 2008) 
19900000 Elena Roig Santiago es proclama campiona del món de vela, classe 
lechner, femenina júnior. (IEB 2008) 
19900000 Fundació del Platges Calvià. (IEB 2008) 
19910000 A Salònica, Albert Alzamora Ametler guanya la medalla de bronze amb 
la selecció espanyola juvenil en el campionat d'Europa de bàsquet. (IEB 2008) 
19910000 A Turku (Finlàndia) Antoni Pinya Florit es proclama campió del món 
d'atletisme per a veterans en els 100 metres llisos. (IEB 2008) 
19910629 El RCD Mallorca perd la final de la Copa del Rei contra l'Athlético de 
Madrid (1-0) en partit disputat a Madrid. (IEB 2008) 
19910831 José Gálvez Estévez s'emporta la medalla de plata al campionat del 
món de futbol sub17 com a integrant de la selecció espanyola que perdé la final 
(1-0) contra Ghana. (IEB 2008) 
19911113 A Sevilla, Miquel Àngel Nadal Homar juga el seu primer partit dels 
seixanta-dos que jugara amb la selecció absoluta de futbol. (IEB 2008) 
19920000 "La caza y la cetrería, deportes reales No hay duda de que la caza es 
uno de los deportes por excelencia, como tampoco la hay de que se practica 
desde el paleolítico de muy diversas maneras. La caza, de cualquier modo, puede 
ser defensiva y ofensiva, según el hombre se limita a protegerse de las agresiones 
de los animales salvajes o, al contrario, toma la iniciativa ante el estímulo de un 
beneficio económico o de procurarse alimentos. Pero existe una posibilidad que no 
contempla los supuestos anteriores, cuando menos de forma directa, y entonces el 
hombre caza por placer, por deporte, dando lugar así a lo que entendemos por 
caza lúdica, practicada por la realeza y la alta nobleza de forma casi exclusiva. En 
la Edad Media la cada deportiva es, como las justas, un signo de distinción social 
y un sucedáneo de la guerra. Se organizan partidas de caza con objeto de probar 
no sólo el valor de los cazadores sino también la destreza en el uso de las armas, 
el adiestramiento de los perros y la rapidez de las aves de cetrería. A todo ello hay 
que añadir, sin duda, los sentimientos que despiertan animales casi mitológicos 
como el lobo o el oso, rodeados desde tiempos antiguos de un halo de misterio 
que les hace especialmente atractivos. Y además, la ventaja inmediata se traduce 
en la obtención de buenas piezas que surtirán la mesa de una aristocracia que 
hace de la carne –sobre todo la carne asada de caza mayor—la base de su 
alimentación hasta límites insospechados. En Barcelona no se rompe la norma y 
la caza es monopolio absoluto del rey de los grandes barones. Los monarcas de la 
Corona de Aragón se muestran especialmente adictos a este deporte a lo largo de 
toda la Baja Edad Media. Desde Jaume II hasta Alfons el Magnànim pasando, 
como su apodo indica, por Joan el Caçador –que murió precisamente mientras 



cazaba--, organizan cacerías y abandonan asuntos de estado para disponer de 
unos días de montería. La afición de Jaime II llega a ser tan notable que durante 
largos años se dedica a poblar de venados, corzos y cabras hispánicas su finca a 
Romeu de Marimon, miebro de una acomodada familia de la ciudad, con la 
condición de que mantenga siempre en sus bosques ciervos y rebecos pero que la 
libre de jabalíes. Incluso en sus desplazamientos por el territorio, el nieto del 
Conquistador, se afana en conseguir ejemplares de estas especies en los bosques 
de Aragón y enviarlos a Valldaura. Las medidas adoptadas por la Corona para 
preservar algunas especies, por otra parte, menudean a lo largo de los siglos XIV 
y XV. Se pretende con ello evitar la desaparción –no sólo a manos del hombre 
sino también de los lobos, aves de rapiña y demás depredadores—de aquellos 
animales más estimados por su valor gastronómico, posibilitando así la 
continuidad de un deporte especialmente apreciado. Las especies más protegidas 
son ciervos y corzos, por un lado, y perdices, faisanes y francolines, por el otro. La 
caza se practica a pie y a caballo, con perros o con aves de presa, y se utilizan 
varias armas, aunque predominan las arrojadizas (venablos, flechas, lanzas) sobre 
las manuales (dagas, cuchillos, espadas), que sirven en cambio para cortar y 
preparar in situ las piezas cobradas. Los barceloneses adinerados y la aristocracia 
muestran un enorme interés por la posesión de perros y halcones, pero quienes 
destacan en este aspecto son, una vez más, los reyes y sus familiares. Los 
dispendios de la Corte en este sentido son dignos de mención. La monarquía, por 
ejemplo, no duda en enviar delegados a territorios lejanos con el encargo de 
comprar aves y, en ocasiones, la pérdida de un halcón provoca gran desasosiego 
en palacio y se desata una frenética actividad para dar con el pájaro, como si de 
asuntos de Estado se tratara. Los perros son también objeto de especial atención 
y, dado el coste de su manutención y cría, pasan pronto a ser una señal de la 
categoría de su propietario. Los más apreciados son los alanos, cuyo valor y 
resistencia los hace especialmente aptos para la caza del jabalí y del oso, aunque 
no hay que minimizar el papel desempeñado por los rastreadores y corredores, 
como los galgos, lebreles y sabuesos. Unos y otros fueron muy apreciados por los 
monarcas catalano-aragoneses. Así bues, la caza forma parte del panorama 
lúdico de los barceloneses bajomedievales, pero solamente de aquellos que 
disponen de tiempo y dinero. La manutención de los perros, aves de cetrería y 
caballerías, añadido a los salarios de monteros y guías, hacen de esta 
manifestación deportiva un juego muy oneroso que está al alcance únicamente de 
la aristocracia y de la monarquía. Otra cosa distinta es la caza furtiva, sin halcones 
ni monteros, que practican los representantes del pueblo llano para hacerse con 
una ayuda económica o para alimentar a sus familias. En este caso, carente del 
boato y la fanfarria de las monterías de la nobleza, la caza se convierte en una 
actividad que no presenta ninguno de los elementos característicos del deporte". 
(Julià Viñamata, José-Ramón Las manifestaciones lúdico-deportivas de los 
barceloneses en la baja Edad Media. Dins: XI Jornades d'Estudis Històrics Locals. 
Espai i temps d'oci a la història. Palma, del 14 al 17 de desembre de 1992. Palma : 
GOIB, 1993) 
19920000 A Alacant, Jaume Fiol Vives es proclama campió del món de pesca 
esportiva en la modalitat d'embarcació. (IEB 2008) 
19920000 A Almeria, Antoni García Pajuelo es proclama campió del món de pesca 



esportiva per equips en la modalitat mar-costa. (IEB 2008) 
19920000 A Kristiansad (Noruega) Antoni Pinya Florti es proclama campió 
d'Europa d'atletisme per a veterans en els 100 metres llisos. (IEB 2008) 
19920000 El ciutadà Lluís Santamaria Cerezo es proclama campió a Tailàndia de 
boxa talandesa. (IEB 2008) 
19920000 El RCD Mallorca es converteix en RCD Mallorca SAD. (IEB 2008) 
19920000 El Reial Club de Regates de Palma celebrà la Primera Regata Arxiduc 
Lluís Salvador, en la qual hi podien participar vaixells clàssics de fusta construïts 
abans de 1967. (Bauçà IEB 2008) 
19920000 Fracesc Soler Atencia i Gabriel Vidal Nova guanyen la medalla d'or de 
futbol com a integrants de la selecció espanyola de futbol en els JJOO de 
Barcelona. (IEB 2008) 
19920000 Jordi Calfat Estelrich guanya la medalla d'or de vela en 470 als JJOO de 
Barcelona. (IEB 2008) 
19920000 Miquel Àngel Nadal Homar guanya la Copa d'Europa de futbol amb el 
FC Barcelona. (IEB 2008) 
19920000 Vicenç Xavier Torres Ramis guanya una medalla d'or, dues de plata i 
una de bronze als JJPP de Barcelona. (IEB 2008) 
19930000 A Lisboa, Josep Amengual Domingo, Pere Carbonell Amengual i Joan 
Ballestes Moragues es proclamen campions d'Europa de pesca submarina per 
nacions. (IEB 2008) 
19930000 La Copa del Rei de vela del Reial Club Nàutic de Palma, assolí la xifra 
de vuitanta vaixells participants. (Bauçà IEB 2008) 
19940000 A Madrid, Rubén Fuentes es proclama campió del món universitari amb 
la selecció espanyola de golf. (IEB 2008) 
19940000 Josep Lluís Ballester Tuliesa es proclama campió del món de vela, 
calsse tornado, a Suècia. (IEB 2008) 
19940000 Julià Llinàs Quetglas s'endú el títol de campió del món de natació, en la 
modalitat de salts d'alçada de 30 metres. (IEB 2008) 
19940000 Miquel Àngel Nadal Homar guanya el campionat de lliga de Primera 
Divisió amb el FC Barcelona. Es converteix així mateix, en el primer mallorquí en 
disputar un campionat del món de futbol (EEUU). (IEB 2008) 
19940000 Vicenç Xavier Torres Ramis es proclama campió del món de natació 
paralímpica en els 150 metres estils i els 50 metres braça. (IEB 2008) 
19950000 A Salina (Itàlia), Albert March Mas es proclama campió d'Europa de 
pesca submarina. Igualment Joan Ballester Moragues, Joaquim Roman, Albert 
March Mas i Pere Carbonell Amengual es rpoclamen campions d'Europa de pesca 
submarina per nacions. (IEB 2008) 
19950000 Francesc Fernández Higuera guanya amb el Saragossa la Recopa 
d'Europa a la final de París, després de guanyar contra l'Arsenal per 2-1. L'ant 
anterior s'havia emportat la Copa del Rei. (IEB 2008) 
 

 


