
 
 

 
 
 
Joana Lluïsa Mascaró Melià, portaveu del grup polític BLOC PER MALLORCA, presenta 
per a la seva consideració al proper Ple del Consell de Mallorca la següent MOCIÓ:  

 
“Declaració del dia 31 de Desembre com a Diada de M allorca” 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
1. Atès que la Festa de l'Estendard commemora l'entrada a la Madina Mayurqa de les 
tropes catalanes de Jaume el Conqueridor el 31 de desembre de 1229 i que aquesta 
Festa commemora, doncs, el naixement de la Mallorca actual i és la festa civil més antiga 
d'Europa, ja que data del segle XIII i s'ha celebrat de manera ininterrompuda fins els 
nostres dies.  
 
2. Atès que després de la Guerra de Successió, moment en que desaparegueren 
les institucions mallorquines d'autogovern de qui depenien els actes de la Festa de 
l’Estendard, se n'encarregà l'Ajuntament de Palma i aleshores la festa passà de ser 
insular a local i fou monopolitzada per la noblesa borbònica 
 
3. Atès que el 20 d'octubre de 2006, la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca va acordar per unanimitat 
incoar expedient per a la declaració de la Festa de l'Estendard com a bé d'interès cultural 
immaterial (acord publicat al BOIB núm. 166, de 23 de novembre de 2006). Aquesta 
declaració finalment es va produir mitjançant l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 5 
de novembre de 2007 (recollit al BOIB núm. 186, de 15 de desembre de 2007). 
 
4. Atès que l'any 1997 el Consell de Mallorca declarà el dia 12 de setembre com a Diada 
de Mallorca.  
 
Per tots els motius exposats, es formula les següents 
 

 
PROPOSTES D'ACORD : 
 
1. El Ple del Consell de Mallorca reconeix la importància dels fets històrics del 31 de 
desembre de 1229 com a data de naixement de la Mallorca actual. 
  
2. El Ple del Consell de Mallorca insta l'equip de govern a dur a terme totes les  gestions 
necessàries per modificar la data de la celebració de la Diada de Mallorca, per tal que en 
compte de celebrar-se el 12 de setembre, es vinculi a la tradicional commemoració del 31 
de Desembre, aniversari de l'entrada a Palma de les tropes catalanes de Jaume I. 
 
3. El Ple del Consell de Mallorca insta l'equip de govern a fer les gestions necessàries 
perquè la data del 31 de Desembre sigui declarada com a festiu, com a fórmula per a fer-
ne partícips de la commemoració tots els ciutadans i les ciutadanes de Mallorca. 
 
 
Palma, a 30 de desembre de 2010.  


