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ACTA PLE EXTRAORDINARI  
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
- Caràcter: extraordinari  
- Data: 28 de juliol de 2022 
- Horari: de 19.30 20.15 hores. 
- Lloc: Ajuntament de Porreres 
- Regidors/es assistents: Francisca Mora Veny, batlessa (El Pi); Jaume Martorell Mesquida (El Pi); 

Miquela Bordoy Obrador (El Pi); Gaspar Mora Mulet (El Pi); Antoni Sastre Vanrell (El Pi); Maria 
Antònia Veny Serra (El Pi); Maria Rosa Juan Moll (MES); Sebastià Lliteres Lliteres (MES); 
Bartomeu Garí Salleras (MES); Joan Obrador Gornals (PP); Maria Agnès Sampol Sabater (PP); 
Miquel Àngel Veny Mestre (PSOE). 

- Excusa la seva assistència: Teresa Julià Julià (PP) 
- Secretaria - Intervenció: Maria del Mar Estarellas Pascual 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
A l'hora a dalt assenyalada es reuneixen els Srs./es Regidors/es que s'indiquen a dalt presidits per la 
Batlia i assistits per la Secretaria de la corporació, amb la finalitat de dur a terme la sessió que havia 
estat convocada pel dia d'avui. Comprovada l'existència del quòrum que exigeix la Llei,  s'ordena el 
començament de la sessió amb l'ordre del dia indicat. 
 
 
PRIMER. NOMENAMENT DE LA SRA. MARIA BARCELÓ I CRESPÍ COM A FILLA 
IL·LUSTRE DE LA VILA DE PORRERES 
 
La Sra. Batlessa explica que hi ha un únic punt de l'ordre del dia que consisteix en la proposta d'acord 
de nomenament de la Sra. Maria Barceló i Crespí com a filla il·lustre de la vila de Porreres. Avui es fa 
la part burocràtica d'aquest nomenament i l'acte institucional es farà el 16 d'agost, festa del nostre 
protector Sant Roc. Com a batlessa, em correspon detallar el procediment que es va iniciar amb el 
nomenament de la instructora de l'expedient amb un Decret de Batlia núm. 83/2022 d'11 de maig de 
2022. Amb aquest decret es posava en marxa una proposta de l'equip de govern motivada per diverses 
qüestions. Vàrem proposar la Sra. Barceló com a filla il·lustre de Porreres perquè jo tenc l'honor de 
presidir aquest consistori i ser la primera dona batlessa de Porreres. Abans d'acabar la legislatura ens 
feia especial il·lusió que jo, com a primera dona batlessa de Porreres, pogués anomenar la primera filla 
il·lustre i en vida perquè la persona ho pugui gaudir. Si la persona és difunta és la família la que rep el 
reconeixement i la persona en qüestió no ho pot rebre personalment. Aquesta institució vol agrair la 
tasca d'aquelles persones que ajuden a enriquir els nostres coneixements com a poble. La instructora 
detallà els mèrits de la doctora Barceló. Però amb aquest concepte que ha contribuït a enriquir els 
coneixements del nostre poble i fer-lo més gran, crec que ja està prou i ben justificat. També creiem 
que s'ha de premiar especialment les circumstàncies, mèrits i qualitats singulars que ajuden a enriquir 
el poble de Porreres amb fets més que constatats. Per poder dur aquesta proposta endavant es va 
modificar el reglament al Ple de 23 de maig de 2022 i seguidament es va convocar la Comissió 
especial el 7 de juliol de 2022, a la qual hi assistiren un representant de tots els grups polítics que 
formen aquest consistori i va ser presidida pel regidor de cultura, el Sr. Gaspar Mora, i també hi va 
assistir la instructora, la Sra. Maria Antònia Nicolau Rosselló, la qual exposà els mèrits pel 
nomenament. Fa un agraïment especial a la Sra. Nicolau que ha fet molta feina, molt bona feina i que 
ha estat molt escrupolosa, perquè a més que té una relació personal molt especial amb la Dra. Barceló, 
també ha estat molt rigorosa a l'hora d'exposar els mèrits i el currículum de la doctora. Mitjançant 
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edicte publicat en el BOIB núm. 89 de 9 de juliol de 2022 i al tauler d'anuncis s'ha sotmès l'expedient a 
exposició pública durant deu dies hàbils, sense que s'hagin presentat al·legacions. Cal destacar que 
aquest expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment i tràmits establerts en el Reglament 
d'Honors i distincions. A continuació es dona la paraula a la Sra. Instructora perquè exposi la relació 
dels mèrits que concorren en la persona proposada. 
 
La Sra. Maria Antònia Nicolau Rosselló, instructora de l'expedient, exposa el següent: 
 
"Aquest Ple extraordinari pel nomenament de la Sra. Maria Barceló i Crespí com a filla il·lustre de la 
vila de Porreres és un esdeveniment que reconeix tota la seva feina en profit de la cultura i la ciència i 
molt especialment de Porreres, d'una banda, i de l'altre que s'atorga en vida, circumstància que li dona 
més pes pel fet inusual. A més obri noves oportunitats a altres investigadors i estudiosos a poder 
obtenir aquest premi. A la galeria de fills il·lustres d'aquesta sala de plens hi mancava la presència 
femenina, i gràcies a la iniciativa de la Sra. batlessa, Francisca Mora Veny i del regidor de cultura, Sr. 
Gaspar Mora Mulet de fer la proposta de modificació del reglament d'honors i distincions. Amb el nou 
reglament, si els regidors i regidores ho aproven, aquesta sala de plens tindrà una dona filla il·lustre, 
nomenada amb vida, un fet molt poc habitual dissortadament i que cal ressaltar amb vehemència, atès 
que el reconeixement el podrà gaudir i celebrar amb les persones que ella estima i l'estimen. Vull 
agrair la confiança que em va fer el regidor de Cultura, el Sr. Gaspar Mora Mulet, en demanar-me ser 
la instructora. Per a mi ha estat una tasca complexa i molt rica preparar aquesta proposta de 
nomenament, per mor del seu recorregut prolífic tant docent com investigador. Però també ha estat un 
moment d'unir una amistat de fa molts d'anys que l'ha feta més plena. Amb aquesta proposta es posa 
de manifest l'empenta del poble de Porreres, que a través dels regidors democràticament elegits, saben 
reconèixer la vàlua d'una persona que es mereix rebre aquest nomenament de filla il·lustre per l'estima 
que té cap al poble, mostrant sempre ser una bona porrerenca dedicada a l'estudi i difusió cultural, 
acadèmica i científica. Els millors homenatges es fan en vida. Voldria emfatitzar, també, que aquest 
homenatge o efemèride serà un exemple per a les generacions més joves perquè podran emmirallar-se 
en una dona que viu amb entusiasme l'estudi del passat de molts d'indrets, com es demostrarà, però 
sempre tenint Porreres a l'horitzó perquè és el seu poble, és on viu, és on hi té les arrels familiars, el 
poble que no perd ocasió per donar-lo a conèixer i fer-ne recerca. 
 
Tot el que es pugui esmentar en aquest recull de mèrits només és una mostra. Vos puc assegurar que el 
seu currículum és molt ampli. Resumir-ho m'ha resultat difícil. He de ressaltar que s'han recollit la 
seva feina, la seva dedicació i estudis de dia a dia. Avui dia ha tingut set càrrecs acadèmics, ha 
participat a deu òrgans universitaris. La seva activitat docent va començar com a ajudant, professora 
ajudant, professora col·laboradora, professora titular i, en aquest moment, és catedràtica d'universitat. 
Ha coordinat 22 seminaris, ha estat membre de 14 tribunals de tesis, llicenciatura o memòria 
d'investigació. Ha estat membre de 24 tribunals de tesis doctorals, dues vegades membres de tribunals 
d'accés a càtedra. Ha treballat amb els màsters de finals de carrera. Ha publicat 26 llibres. Ha participat 
en congressos en 110 ocasions. Ha realitzat 59 articles a revistes científiques, de caràcter internacional 
62, de caràcter nacional 166. Ha participat en congressos, col·loquis, seminaris, jornades, reunions o 
ponències de caràcter internacional, 90. Ha participat en projectes d'investigació i membre de clubs 
d'investigació, 8. Ha rebut sis distincions. Ha impartit 156 conferències sobre història medieval a 
Mallorca. Organitza activitats culturals, principalment amb l'Agrupació Cultural i la Societat 
Arqueològica Lul·liana. Els seus parlaments són innombrables. Ha presentat 51 llibres. Ha organitzat 
col·loquis, seminaris, congressos, 40. En 73 ocasions ha estat membre de jurats i tribunals. Així podria 
continuar. El nombre no és el que més la defineixen. És la qualitat que hi ha dins aquests nombres. Val 
la pena dir que, amb la coneixença d'aquest currículum, el consistori, si ho aprova, demostra que sap 
commensurar l'excel·lent dedicació i el treball d'una porrerenca que tan oral com per escrit comunica i 
edita pel valor que té pel futur, qualsevol documentació. Per la seva vàlua tenim la mirada ampla a tota 
la trajectòria acadèmica, científica, cultural i d'arrelament a la seva identitat porrerenca. Com ella diu 
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sovint, "l'herència més important que deixaré serà haver transmès molt de coneixements". 
 
Si hem d'analitzar la seva trajectòria professional i personal sabem que Maria Barceló i Crespí va 
néixer a Porreres el dia 23 de setembre de 1951. Va ser la primera filla de Julià Barceló Aulí, Peixet i 
Àngela Crespí Sitjar, Pistola, els quals tingueren dues filles més: Miquela i Maria dels Àngels. És una 
porrerenca de naixement i d'exercici.  
 
La trajectòria científica s'estén en el camp de la Història Medieval de Mallorca, i més concretament a 
l'època de transició a la modernitat. La investigació i recerca a l'Arxiu del Regne de Mallorca i altres 
arxius, setmana rere setmana, des de l'etapa universitària fins al dia d'avui, així com l'extensa 
bibliografia consultada, fa que sigui una de les persones que més temps ha dedicat a la indagació del 
nostre passat. Els seus sabers de llatí i paleografia, li han permès poder aprofundir en aspectes tan 
interessants de la vida quotidiana, com de l’àmbit cultural, socioeconòmic, cultual o de patrimoni en la 
Mallorca. Paral·lelament, a la investigació, ha exercit la tasca docent a la UIB i en l’actualitat és 
Catedràtica d’Història Medieval. 
 
Ha estat proposada Catedràtica Emèrita per unanimitat del Departament de Ciències Històriques i 
Teoria de les Arts i anomenada pel Consell de Govern de la Universitat, categoria que exercirà a partir 
de l’octubre de 2022. Hom la pot definir com una figura clau d’aquesta universitat, atès que l’ha vista 
néixer, créixer i l’ha viscuda intensament. És una dona de ciència que té el màxim de trams de recerca 
al darrere. Un currículum que parla per si mateix i justifica que sigui una de les veus més autoritzades 
de la Història medieval i de trànsit a la modernitat de Mallorca. 
 
Ara fa quaranta anys va ser pregonera de les festes de Sant Roc. Llegir el seu Pregó ens convida a fer 
una visita per indrets i llocs de la nostra vila i descobrir-los novament amb la seva traça que té per 
poder-los definir.  
 
La seva participació en qualsevol demanda que li ha fet l'ajuntament sempre ha estat positiva tenint en 
compte l'impuls que ha donat a les Jornades d'Estudis Locals. Com han dit distints regidors i batles és 
de justícia reconèixer que la Sra. Barceló és una persona compromesa amb la història i cultura del 
nostre poble, que ha col·laborat en nombrosos estudis locals d'altres pobles i que en les edicions 
d'estudis de jornades locals és l'alma mater. Totes les persones que estam aquí i altres persones d'altres 
llocs ho saben ben cert. Ella va impulsar a diversificar la temàtica, a més dels temes d’àmbit 
humanístic, per implicar a estudis d'altres àrees a participar-hi. A les VIII Jornades celebrades el 
novembre de 2021, se'n presentaren denou, amb un elenc molt ampli, verificació que la seva 
insistència es va consolidant. 
 
A l'Agrupació Cultural cal constatar que fou una de les fundadores (1971) i al llarg de cinquanta anys 
s'ha mantingut fidel als principis i ideals de l'associació. El 2019 estableix i subvenciona la 
convocatòria d'un ajut d'investigació per escriure la història de l'Agrupació Cultural amb motiu de la 
celebració dels cinquanta anys. La seva aportació en favor del coneixement i estudi de la nostra 
llengua és un punt cabdal i primordial atès que el 1973 començà a impartir-ne classes gratuïtament.  
 
El 1979, el Consell General Interinsular ser nomenar-la per formar part de la comissió d'experts per 
estudiar i triar quina havia de ser la bandera de comunitat autònoma de les Illes Balears. La porrerenca 
en va ser l'única dona, un exemple més que la seva formació i estudi del tema era determinant.  
 
Una altra institució en la qual hi té una gran implicació és la Societat Arqueològica Lul·liana, fundada 
el 1880. Va ser la primera dona membre de la Junta Directiva, primer com a vocal i posteriorment com 
a secretaria-presidenta, càrrec que va ocupar durant divuit anys. De tots els anys que en va ser la 
directora, s'ha d'emfatitzar la digitalització de tots els Bolletins de la Societat Arqueològica Lul·liana i 
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la seva disposició a la xarxa, fundat el 1885. 
 
Ha intervingut en diferents projectes d’investigació entre els quals es pot esmentar: Arte y litúrgia; El 
contexto artístico de las consuetes catedralícies en la Corona de Aragón; Tripulaciones, armamentos, 
construcción naval y navegación en el Mediterraneo medieval; La vida cotidiana en la Edad Media en 
las Islas Baleares; Vivir en Mallorca medieval: Documentació e iconografia; La casa gótica en 
Mallorca; Movimiento y movilidad en el Mediterráneo Medeival: Tiempos, gentes, conceptes i altres. 
 
Actualment, és la investigadora principal del grup de recerca d’Estudis Medievals (GRESMED), el 
magister de la Scuola Maioricensis Lullistica, Acadèmica de número de la Reial Acadèmia 
Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, acadèmica corresponent de l'Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona, secretària d'HISCOAR (Societat d'Historiadors de la Corona d'Aragó), 
des de la seva fundació al 2018. Anteriorment també va ser vocal de la junta de govern de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales i també de la Junta Directiva de la Confederación Espanyola de 
Centros de Estudios Locales. Igualment, va tenir presència activa a diferents comissions a l'Institut 
d'Estudis Baleàrics. 
 
Com anam veient la seva trajectòria és àmplia i no només geogràficament sinó també en el temps. La 
seva col·laboració a publicacions locals com a Llum d'Oli no ha deixat de ser una presència constant a 
cada Llum d'Oli. Igualment, s'han de recordar les seves col·laboracions tant als programes de festes de 
Sant Roc o a Semilla. Cada vega que se li ha demanat una participació, la seva resposta ha estat 
positiva. 
 
També cal destacar molt les seves distincions atès que va ser: Premi Ramon Llull atorgat pel Govern 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en reconeixement de la tasca docent i investigadora, el 
2005; Premi Faula el 2007; Premi de la Fundació Amics del Patrimoni, el 2009; Pregonera de la Festa 
de l'Estendard, distinció concedida per l'Ajuntament de Palma, el 2006; Premi Josep Maria Llompart, 
en el marc dels premis 31 de Desembre, concedit per l'Obra Cultural Balear, el 2017. 
 
A Porreres, també se li ha valorat la seva petjada en el món educatiu. A l'Institut IES PORRERES va 
sembrar un arbre amb una placa que porta el seu nom, en gratitud a la trajectòria de dona investigadora 
i docent de Porreres. A l'Escola Nova "Climent Serra Servera" també se li va valorar la seva labor amb 
el nom a un espai de l'edifici. 
 
Per poder desenvolupar aquesta tasca tant docent com investigadora hem de pensar en la seva 
formació acadèmica. Ella va començar a estudiar a l'escola de les religioses franciscanes i, quan va ser 
clausurada l'any 1960, va continuar la seva formació amb les germanes de la Caritat. Una religiosa 
d'aquesta congregació va anar a casa seva i els va dir "aquesta nina ha d'estudiar perquè té molt bones 
capacitats". El pare va respondre: "Farem el que vostè digui". 
 
Era l'any 1963, uns anys en què a les nines no se'ls animava a seguir estudis de batxillerat perquè la 
seva funció i el seu paper era un altre. En el seu cas, la seva intel·ligència i les seves capacitats ja 
anaven obrint noves portes a una porrerenca que posteriorment destacaria en molt de camps. 
Certament, ella mostrava tenir una gran memòria i ganes d'aprendre i per això va estudiar el batxillerat 
elemental al col·legi Joan Estelrich de Felanitx (vinculat a l'institut Joan Alcover) i el superior i el 
preuniversitari a l'institut Joan Alcover de Ciutat. En aquells anys només hi havia dos instituts a 
Mallorca: Joan Alcover (nines) Ramon Llull (nins). D'aquesta etapa conserva bones amistats, persones 
que amb el temps han mantingut una excel·lent relació. 
 
L'octubre de 1970 va començar els estudis universitaris que finalitzaren el juny de 1975 quan va 
obtenir el títol de llicenciada en Filosofia i Lletres a la incipient facultat de Filosofia i Lletres de 
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Mallorca. El 3 de juliol de 1978 va defensar la seva “Memòria de Llicenciatura Porreres. Contribució a 
l'estudi d'una vila mallorquina a la baixa edat mitjana”, obtenint la màxima qualificació d’excel·lent 
per unanimitat. Així es convertia en la primera dona porrerenca que aconseguia el títol de Doctora, 
obrint camins rellevants a l'aportació intel·lectual de la dona. 
 
La seva llarga experiència docent fa que en aquests moments siguin moltes les persones que, o han 
estat alumnes, o són professors o companys de la UIB, amb els quals manté una molt bona relació i 
mostren agraïment per poder compartir la seva amistat. 
 
Ha acabat sent catedràtica d'universitat de la UIB durant 47 cursos acadèmics, primer de llicenciatura i 
doctorat i actualment de grau i màster. Ha sigut jurat de premis, ha impartit moltes conferències i ha 
participat i assistit en molts d'encontres científics. 
 
En la seva activitat investigadora s’ha de tenir en compte que ha publicat 26 llibres i només en citarem 
alguns: La ciutat de Mallorca. La vida quotidiana en una societat mediterrània medieval, 2006; La casa 
gòtica a la Ciutat de Mallorca, 2009; El raval de mar de la ciutat de Mallorca (Segles XIII-XV), 2012; 
Clergues il·lustrats. Un cercle humanista a l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550), 2013; 
Beguines i beates mallorquines a la tardor medieval, 2017. Avui dia, la Dra. Barceló és una de les 
investigadores més destacades del beguinatge i, tant en el seu llibre com en les conferències impartides 
sobre el tema, els seus amplis estudis aporten una valuosa riquesa a la coneixença de la contribució 
cultural d’aquestes dones. Un altre llibre que ha publicat és Davant la mort. Els rituals a la ciutat de 
Mallorca (s. XV), 2019.   
 
També té altres publicacions de caràcter divulgatiu, de revistes científiques, pròlegs, presentacions..., 
en conjunt s'evidencia un cabal considerable d'escrits que paga la pena tenir en compte. 
 
No només ha tractat temes sobre Mallorca o altres indrets sinó que també ha publicat llibres sobre 
Porreres. De les publicacions sobre Porreres paga la pena fer-ne una relació completa. No podem 
obviar que l'Arxiu Municipal va ser cremat el 1868 i, per tant, la documentació s'ha hagut de cercar a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca, a l'Arxiu Parroquial, a l'Arxiu Capitular o l'Arxiu Diocesà, també a 
biblioteques com la del monestir de La Real o Bartomeu March. Avui dia n'ha publicat nou: Porreres. 
Contribució a l'estudi d'una vila mallorquina a la baixa edat mitjana, 1984; L'església parroquial de 
Porreres. Notes historicoartístiques, 1989; Vida municipal i Nova Planta. Porreres 1718-1728, 1993. 
Amb relació a aquest llibre, va trobar uns documents que va posar a disposició del batle del moment 
perquè es comprés el document i es pogués fer la publicació. Finalment, Les possessions de Porreres. 
Estudi Històric, 1997.  
 
Ella ha volgut deixar escrit tots els articles que té a diferents publicacions els a recollits en els llibres 
Sobre Porreres I a IV perquè com els antics deien ‘scripta manent, verba volant’. Efectivament, els 
escrits queden i les paraules volen.  
 
Un llibre molt especial per ella va ser La Filharmònica Porrerenca (1856-2006) Estudi històric, 2006. 
Destaca les paraules del Sr. Bernat Bauçà Garau, regidor de Cultura aleshores, dient que "La 
Filharmònica és cultura, és música, és passió, és dedicació, és fer poble", d'alguna manera ella les fa 
vives.  
 
Finalment, queda dir que la Dra. Maria Barceló i Crespí és dona culta, erudita, amb una gran capacitat 
de treball, amb una visió molt àmplia dels seus estudis i investigació i que sempre té ganes d'aprendre. 
El seu curriculum vitae és molt extens, en tots els sentits. En certesa es pot dir que és la porrerenca que 
més ha publicat sobre Porreres, avui dia. En tota la seva trajectòria s'ha fet palesa la gran tasca docent, 
científica i cultural, però no es pot deixar de dir que la persona que ha dedicat la seva vida al treball 



 
Ajuntament de Porreres 

 

històric i científic, és una porrerenca que estima la terra que va rebre dels seus avantpassats, en té cura, 
li agrada anar a fora vila, contemplar els arbres ben cuidats i posar-hi les mans. Aprecia la deixa dels 
seus avantpassats. 
 
L’atreu viure el dia a dia de Porreres i, des del seu coneixement, recollir aquelles vivències que 
demostren el respecte pel patrimoni i els noms que hi van lligats. Igualment, li agrada passejar pel 
mercat els dimarts i anar al petit comerç. Passeja pels carrers de la vila i transita pels camins de la 
contrada, fixant la seva mirada en el valor que tenen els detalls d’una casa, una creu, un molí o un cap 
de cantó. L'estudi de la Història ens ajuda a conèixer el passat i a entendre el present, des d'aquesta 
òptica mostra un gran respecte vers les persones vingudes d'altres cultures amb la seva identitat i 
singularitat. 
 
Altrament, s'ha de remarcar molt que ja des de l'etapa universitària ha tingut una gran inquietud pel 
coneixement i estudi de la nostra llengua. Sempre ha procurat escriure i parlar la llengua de Ramon 
Llull i dels seus avantpassats. 
 
És difícil poder parlar de l'època que més ha treballat sense citar la documentació que ha publicat, 
encara que, davant qualsevol insinuació o proposta, sempre té bona acollida i sap donar el seu temps, 
gratuïtament, perquè aquell projecte arribi a bon port, amb la seva inestimable ajuda. Per a qui ha 
necessitat fer una consulta ha trobat les portes de casa seva obertes. El fet que tingui una fornida 
biblioteca ajuda a obrir horitzons a nous investigadors. Els porrerencs i porrerenques, que han volgut o 
volen dur a terme una tasca d'estudi o recerca, segur que agraeixen els seus suggeriments.  
 
Sempre assisteix a actes culturals, concerts, representacions teatrals que s'organitzen a Porreres o altres 
llocs i compartint-ho amb la gent interessada. D'igual manera dona suport a actes cívic-religiosos i 
amb la seva presència manifesta la significació d'aquell esdeveniment.  
 
És una dona lliure i independent que viu el projecte de gaudir amb passió i entusiasme la compilació 
de coneixements, estudis, treballs, articles... Li agrada molt viatjar i visitar indrets que el pas de la 
història ha fet memorables, preparant molt acuradament aquests viatges.  
 
La seva gran capacitat d’expressar-se i trobar les paraules adients per exposar el passat, fa que les 
seves intervencions molt interessants. És freqüent trobar-la participant d’una tertúlia a qualsevol bar de 
plaça, un horabaixa de tard o un vespre d’estiu, després d’una activitat cultural o perquè ha quedat per 
poder gaudir d’un sopar o d’una copa de vi amb amics i amigues amb els quals hi té una bona relació. 
Un d’aquests moments especials és quan hi ha un passacarrers o un concert de la Filharmònica 
Porrerenca, al qual que no deixa mai de participar, perquè el record del seu pare, que en va ser músic 
durant cinquanta-dos anys, com ja s’ha mencionat abans, reviu en les notes que interpreta la banda, 
moments familiars vitals i emocionats.  
 
Mai ha deixat de sentir-se porrerenca i en cap circumstància ha desconnectat de Porreres. Les seves 
arrels familiars formen part de la seva peculiar identitat porrerenca. La casa del carrer d’en Cerdà, 25, 
abans 17, on va néixer i viu, de petita juntament amb les germanes, és la llar on hi ha recordances 
d’altres temps, dels avantpassats, molt especialment dels seus pares a qui recorda amb estimació i 
enyorança.  
 
En aquesta sala de plens, si el Ple avui ho aprova, a partir d'ara, al costat del Germà Rafel Sitjar 
Servera, el germà Pistola, el familiar que tant ha treballat per donar-lo a conèixer i per fer valdre la 
seva fundació, hi haurà la primera dona Filla Il·lustre de Porreres, una distinció que mancava en un 
poble que sempre ha valorat l'aportació cultural, científica, esportiva, religiosa, artística o musical, 
perquè sap retre homenatge a les persones que s'ho mereixen. 
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En el segle XXI, finalment ha arribat l'hora d'empoderar la dona i declarar-la Filla Il·lustre perquè així, 
es posa en relleu la seva tasca investigadora inseparable de la docent, que són pilars fonamentals de la 
seva biografia acadèmica. 
 
La Galeria de Fills Il·lustres d'aquesta Sala de Plens, a partir d'ara, tindrà una dona, la Sra. Maria 
Barceló i Crespí, que serà la primera porrerenca que amb vida rep aquesta distinció, perquè com ella 
diu, "el futur serà femení" per rescabalar que durant molts d'anys ha estat masculí. Proclamant-la filla 
il·lustre és una manera d'agrair tota la seva tasca i feina. Com expressa ella: "Déu em doni salut i vida 
per a continuar treballant per la cultura de Porreres, de Mallorca i fronteres enllà". 
 
La Sra. batlessa diu que es pot veure que han quedat evidenciats tots els mèrits que té la Dra. Maria 
Barceló i Crespí. Si hi afegíssim una sola coma més, ho espanyaríem. Per tant, ara queda donar la 
paraula a altres grups. Aquesta instrucció s'editarà en un llibre perquè paga la pena perquè tots els 
porrerencs, porrerenques i gent de fora que vulgui conèixer la trajectòria professional, acadèmica i 
personal ho pugui fer de primera mà. 
 
El Sr. Sebastià Lliteres, regidor de Més per Porreres, diu que avui és un dia especial pel poble de 
Porreres perquè no només tindrem una primera dona filla il·lustre al municipi sinó perquè ho podrem 
viure amb ella i sentir-ho amb tots nosaltres. Poques coses podem dir més enllà del que ha dit la 
instructora, però l'orgull és el mateix. És una dona que ha fet una contribució incalculable a la vida 
cultural de Porreres, de Mallorca i de més enllà. No només per la seva tasca acadèmica, sinó per la 
seva voluntat inalterable en el llarg dels anys per contribuir, enriquir i dignificar la cultura i la 
investigació científica, especialment en el vessant de la història del nostre país, del nostre poble. 
L'esperit reivindicatiu i de defensa ferma del nostre país, la nostra llengua i la nostra cultura com a 
eixos vertebradors de la nostra identitat i la nostra societat han estat una de les seves principals tasques 
i els seus principals objectius al llarg de la seva vida. No només professional sinó també personal. 
Sempre, en tot moment i davant tothom ha defensat aquests valors i aquests elements que configuren 
el nostre poble i el nostre país. A part de la investigació científica i acadèmica que ha quedat 
demostrada, aquests són elements que ajuden a donar importància a la seva figura com a filla il·lustre 
de Porreres. Una persona que sempre ha sabut qui és el costat bo de la història. Moltes gràcies a Dra. 
Barceló i endavant. 
 
La Sra. Maria Agnes Sampol, regidora de PP, diu que també han preparat una petita pinzellada, però, 
així i tot, es queden curts davant la presentació de la Sra. Instructora:  
 
“ El diccionari d'estudis catalans defineix il·lustre com "de gran renom per les seves qualitats, els seus 
actes i el seu origen". Maria Barceló i Crespí, porrerenca amb una gran trajectòria tant professional 
com personal. Ha dedicat la seva vida a l'estudi, a la difusió cultural, acadèmica i científica. Docent 
universitària, investigadora i gran divulgadora de la història i del patrimoni de Mallorca. El 1982 es 
doctorà en història a la Universitat de les Illes Balears, i des del 2011 és catedràtica d'Història 
Medieval. Els seus treballs se centren, sobretot, en els aspectes socioeconòmics i culturals de Ciutat de 
Mallorca, així com de la Part Forana, especialment de la nostra vila, Porreres. Ha estat la persona que 
més ha investigat i ha estudiat sobre Porreres i les posteriors obres, conferències, que ha duit a terme, 
han ajudat a difondre la seva història, i, per tant, són un clar exemple de l'estimació que té cap al 
nostre poble. 
 
Ha publicat nombrosos llibres, articles, capítols de llibres, ressenyes i altres textos de caràcter científic 
i divulgatiu. Ha presentat ponències i comunicacions científiques en l'àmbit nacional i internacional, 
en els quals ha pogut donar a conèixer les particularitats de la història de Mallorca. 
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Ha destacat també en molts altres àmbits, començant per l'exemple en promocionar la igualtat de drets 
i oportunitats, ha estat guardonada amb el Premi Ramon Llull en reconeixement a la seva trajectòria 
docent, ha estat pregonera a la festa de l'Estàndard a Palma i la primera dona pregonera a les festes de 
Sant Roc de Porreres. 
 
Ha participat en taules rodones, així com ha participat i impulsat les Jornades d'Estudis Locals. També 
fou una de les fundadores de l'Agrupació Cultural. 
 
Vista la formació acadèmica, l'activitat investigadora i la trajectòria professional i personal de la Dra. 
Maria Barceló i Crespí, està ben clar que reuneix totes les qualitats com també els actes per ser 
nomenada filla il·lustre del poble de Porreres. Per això, des del Partit Popular recolzam la proposta de 
l'equip de Govern perquè Maria Barceló i Crespí sigui la primera filla il·lustra de Porreres i com no, 
també elogiam que aquest nomenament se li hagi fet en vida.” 
 
El Sr. Miquel Àngel Veny, regidor PSOE, diu que avui estam a un moment històric que serà recordat 
per les generacions futures. La primera vegada que s'anomena una dona il·lustre en vida. És un honor 
per part meva poder formar part del consistori que fa aquesta passa. Crec que és molt important i serà 
un precedent pel futur on les dones tindran una major presència. Tenim una primera batlessa i la 
primera filla il·lustre. Porreres serà i és un referent en temes d'igualtat. Pel que fa als mèrits per ser 
filla il·lustre no és que tingui mèrits suficients, sinó que li sobren. A més dels que s'han llegit, 
segurament n'han quedat sense enumerar, per no fer massa extens aquest moment. Li don l'enhorabona 
per endavant perquè confiï que s'aprovarà pel que han comentat els companys i portaveus. Que ho 
pugui gaudir en vida. Enhorabona. 
 
El Sr. Gaspar Mora, regidor de cultura, dona les gràcies sinceres a la Sra. Instructora per la seva 
magnífica i gran tasca que sé que ha fet amb molt de gust. No ens hem aturat de xerrar amb l'esperit de 
millorar aquest expedient perquè no quedés una paraula fora de lloc i no en manques cap. Recolzar 
amb la meva curta experiència de regidor de cultura en aquests darrers set anys, comparat amb la 
trajectòria de la Sra. Barceló, recolzar i reafirmar el que manifesta na Maria Antònia de trobar sempre 
la porta oberta de ca seva i una disposició de total en qualsevol de les propostes, demandes o 
necessitats d'informació que s'ha fet des de la seva regidoria o de l'ajuntament en general. Per acabar 
una frase que no és meva que és de la Sra. Barceló "Tota una vida de feina en favor de la cultura i de 
la ciència". 
  
Finalitzat el torn d'intervencions, se sotmet a votació aquesta proposta d'acord i s'aprova amb 12 vots a 
favor de tots els regidors i regidores presents (6 El Pi, 3 Més per Porreres, 2 PP i 1 PSOE): 
 
"NOMENAMENT DE LA SRA. MARIA BARCELÓ I CRESPÍ COM A FILLA IL·LUSTRE DE LA 
VILA DE PORRERES 
 
Vista la tramitació de l'expedient núm. 378/2022 que es va iniciar amb el nomenament de la 
instructora de l'expedient per decret de batlia núm. 83/2022 de data d'11 de maig de 2022. D'altra 
banda, es va modificar el reglament corresponent al plenari de data 23 de maig de 2022. Seguidament, 
es va convocar la comissió especial el 7 de juliol de 2022, a la qual hi assistiren una representació de 
tots els grups polítics que conformen el consistori, presidida pel regidor de cultura Sr. Gaspar Mora i 
on la instructora Sra. Maria Antònia Nicolau Rosselló exposà la relació de mèrits pel nomenament. 
 
Mitjançant edicte publicat en el BOIB núm. 89 de 9 de juliol de 2022 i anunci en el tauler d'anuncis 
s'ha sotmès a exposició pública de l'expedient durant un termini de deu dies hàbils sense que s'hagin 
presentat al·legacions. 
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Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Porrers acorda: 
 

1. Nomenar Filla il·lustre de la Vila de Porreres a la Sra. Maria Barceló i Crespí pels mèrits que 
s'han acreditat. 

 
2. Comunicar el nomenament a la interessada citant-li perquè acudeixi a l'acte públic i solemne 

que tindrà lloc el dia 16 d'agost de 2022, festivitat de Sant Roc, a les 18.30 h a l'Auditori 
municipal. 

 
3. Inscriure en el Llibre Registre d'Honors i Distincions el títol concedit perquè quedi constància 

del seu lliurament». 
 
La Sra. Barceló agraeix a l'equip de govern la seva iniciativa a tots els regidors i regidores presents, a 
la secretaria, als meus amics i, especialment a la Sra. Maria Antònia Nicolau. També dona les gràcies a 
tot el poble de Porreres, perquè entén l'Ajuntament representa la voluntat del poble de Porreres. 
 
La Sra. batlessa dona per acabada la sessió extraordinària del ple i diu que avui és un gran dia per una 
gran dona que ha fet més gran el poble de Porreres. 
 


