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Proposta núm. 1
Sanitàries de Pollença

Fins als anys 90 no arriben les primeres metgesses a Pollença. Fins a l’època 
actual els metges eren sempre homes. Tot i amb això, les dones tingueren un 
paper molt important en el camp de la sanitat. Es tracta de les comares, les 
infermeres o les practicants, a més de les germanes de la caritat que també es 
dedicaren a tasques sanitàries a Pollença des de mitjans segleXIX.  

La professió de comare, és a dir, que tenia cura d’ajudar a la futura mare 
abans, durant i després dels parts, ha estat exercida històricament per dones. A 
principis del segle XX a Pollença està documentada, oficialment, Francesca 
Serra Domingo, natural de la Pobla. I, a finals dels anys trenta, ja exercien com 
a tals Magdalena Bauçà Serra, Antònia Salas Cànaves “Tossera” i Maria 
Mairata Bibiloni. Aquestes dues darreres deixaren una gran empremta i encara 
són molt recordades en l’actualitat. S’ha de tenir present que, fins a principis 
dels anys 70 del segle XX, pràcticament tots els pollencins naixien a casa seva, 
assistits per una comare. 

Les dones també es dedicaven a tasques d’infermeria o a cures sanitàries. 
Com a infermeres o practicants a Pollença s’ha de destacar la labor i dedicació 
de Matilde León i Antònia Amengual. Labor que va anar més enllà de les 
pròpies obligacions professionals, sinó que excel·liren en les atencions a la 
salut dels pollencins. Entre les labors que realitzaven destaca: aplicació de 
quimioteràpia en les cases particulars, posar injeccions (especialment de 
penicil·lina); molts de cops atenien a casa dels pacients i es desplaçaven a tots 
els nuclis urbans del municipi. 

Abans de l’obertura del PAC a Pollença, Antònia Vallespir també va 
destacar en les tasques d’Assistència Pública Domiciliària, com a infermera 
titular de l’Ajuntament; així com també ho va fer Magdalena Cerdà Cerdà, com 
a membre de la Seguretat Social. Ambdues es tornaven els caps de setmana 
per fer les guàrdies, i sempre estaven disposades per assistir els malalts quan 
els cridaven des del quarter de la policia local. 

Arguments similars es poden dir de l’activitat sanitària duta a terme per les 
germanes de la Caritat des de que s’instal·laren a Pollença el 1849, les quals 
varen tenir com a primera superiora a Sor Maria Victòria Rosselló, natural de 
Felanitx. El 1921 s’instal·laren també a la vila les Germanes Missioneres dels 
Sagrats Cors, precisament per reforçar les tasques sanitàries i educatives que 
realitzaven “les monges velles”. Finalment, tres germanes de la Caritat, 
encapçalades per Sor Maria del Bon Camí, depenents de la congregació de 
Pollença, s’establiren al Moll el 9 de maig de 1915, en primera instància a un 
pis de Casa Penya. Actualment només queda a la vila el referit convent de les 
germanes dels Sagrats Cors, situat al carrer Mallorca i encapçalat per Sor 
Alicia Juan.    
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 Proposta núm. 2
Les telefonistes de Pollença

Després de la primera línia, inaugurada el 1920, que connectava la vila de 
Pollença amb el Moll, el 1929 es va obrir la primera central de telèfons que 
connectava Pollença amb l’exterior. Estava a l’antiga plaça de la Constitució 
(avui Plaça Vella). La filla de la casa, Agustina Seguí Albertí, seria la primera 
encarregada de la central. Uns anys després hi va començar a fer feina 
Catalina Oliver Cerdà, “Raconera”, actualment, amb 102 anys, resideix a 
Palma. A Pollença el 1930 hi havia 24 telèfons. 

La central va tenir una actuació destacada els primers dies de la rebel·lió 
militar del juliol de 1936. Un cop retornada la normalitat, Catalina Oliver hi va 
deixar de fer feina i comença na Francisca “Paloua”, a la que va seguir 
Francisca “Vinagre”. Amb aquesta, el 1943, també va començar Maria Antònia 
Torres, actualment encara viva. Llavors ja estaven connectats 67 telèfons. 
Després de la mort d’Agustina el 1952, Maria Antònia va passar a ser 
l’encarregada de la central de Pollença. Tindria aquest càrrec fins que es va 
suprimir la central el 1974. 

La resta de telefonistes que passaren per aquesta central foren: Joana 
Capllonch de can Ferrà, Francisca de can Ferrà, Joana Colom “Cucullà”, 
Antònia Cerdà “Llofriva”, Maria de cal Quec, Anita de can Bisquerra, Catalina 
Cifre de la Font, Magdalena i Maria Amera de can Sales, Margarita Miró de can 
Fideuer, Antònia Arbona, Francisca Manresa “Xicolatera”, Encarnita i Catalina 
de la Casa, Francesca Borràs i Catalina Mayol. 

Poc temps després d’obrir-se la central de la vila, es va inaugurar la del 
Port de Pollença. En la primera etapa va estar dirigida per Lluisa Capllonch i la 
seva germana Dora. També hi feien feina dues dones conegudes com Fanny i 
Pepita, a més de la referida Antònia Arbona o Catalina Mesquida.  Aquesta 
central tenia la particularitat de fer poca feina els hiverns però molta els estius, 
per culpa del gran augment de població del Moll. També generava un bon 
volum de feina les cridades des de la base d’hidroavions. 

La principal feina de les telefonistes, tant de la vila com del Moll, 
consistia en connectar les “clavijas” amb el numero amb qui volia parlar qui feia 
la cridada, i amb una palanqueta es feia sonar el telèfon de la casa del 
receptor. 

De totes formes, la majoria de la població no tenia telèfon, llavors, 
utilitzaven el telèfon dins la cabina de la central per telefonar o per rebre 
cridades. Igualment, les telefonistes havien de portar a les cases els avisos que 
els hi arribaven. Així com també d’avisar al metge quan era precís, a qualsevol

hora del dia o la nit. Es considerava una bona feina, però molt esclava. 
Segurament per aquest motiu, la majoria de les treballadores eren fadrines, ja 
que en aquella època era difícil compaginar la feina amb el matrimoni.

Des del 1929 fins el 1974 el servei telefònic a Pollença sempre va ser 
atès per una veu femenina. 
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Proposta núm. 3
Primeres hoteleres i botigueres del Port de Pollença

Oficialment els hotels i comerços de Pollença varen ser creats i regentats per 
homes. Però a la pràctica foren, tant o més, obra de les seves respectives 
esposes. Ja fos perquè elles havien posat el patrimoni inicial, com perquè en 
moltes ocasions eren les que atenien la botiga, netejaven i arreglaven les 
habitacions i, per suposat, servien la taula o feien de cuineres. 

Malauradament als padrons de població o a les matrícules industrials, les 
dones només figuraven al capdavant del negoci quan es quedaven vídues. Cas 
de Isabel maria Cànaves Castanyer Vª de Vila el 1939. En la mateixa mesura, 
altres dones que només figuren com a esposes dels hoteleres varen tenir un 
protagonisme que la documentació i la història oficial els hi ha negat. Són els 
casos, entre molts d’altres de, Francisca Martínez Seguí de l’hotel Miramar, 
Margalida Llobera Martorell de l’Illa d’Or, Antònia Villalonga Cerdà, Francesca 
Torrens Torrens o Antònia Provençal Buadas.
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Proposta núm. 4
Col·lectiu Mala Pècora feminista

Es tracta d’un col·lectiu feminista de Pollença, autònom i de funcionament 
horitzontal que defensa un feminisme de classe i combatiu, que posa en 
qüestió tant el sistema heteropatriarcal com el capitalista.
Lluita contra la violència de gènere, la desigualtat econòmica i defensa els drets 
sexuals i reproductius.
Per aquest motiu fan accions reivindicatives i de denúncia, així mateix fan 
activitats d’autoformació i protecció. 

Des de la seva fundació s’han donat a conèixer amb la implicació en una sèrie 
d’esdeveniments de gran importància social i pedagògica, que han tingut un 
gran ressò mediàtic. 

El col·lectiu Mala Pècora ha participat activament en la celebració del dia de la 
dona treballadora el 8 de març. Ha realitzat una enganxada de frases, 
reflexions i cites bibliogràfiques de caràcter feminista i de denúncia contra el 
masclisme a llocs públics del Municipi, creant consciència social i utilitzant 
campanyes d’alt impacte pedagògic. Ha estat present a tertúlies de ràdio o en 
articles de premsa per denunciar la violència domèstica i reivindicar una 
veritable igualtat de gènere. I, de forma més concreta, ha lluitat per una festes 
locals lliures de violència masclista i per la plena integració de la dona en les 
mateixes. 

En aquest sentit, el 2019 el col·lectiu va aconseguir materialitzar la seva 
proposta de recuperar la participació oficial de les dones en el Simulacre de 
Moros i Cristians. D’aquesta forma, recuperaven el protagonisme que varen 
tenir en les primeres edicions del Simulacre, entre 1857 i 1864; i, a l’hora, es 
dignificava una de les festes més importants de Pollença. Aquesta iniciativa va 
donar lloc a un interessant i constructiu debat públic, amb presència als mitjans 
de comunicació escrits, a la ràdio o a les xarxes socials, sobre la igualtat de 
gènere i les festes, que va sobrepassar els límits del terme municipal de 
Pollença. 
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Proposta núm. 5
Rosa Llobera Cifre

Rosa Llobera, comare d'Atenció Primària de Mallorca, va presentar la seva tesi 
doctoral Atenció respectuosa a la dona en procés reproductiu. Prevenció i 
detecció de la violència obstètrica. La tesi l'ha dirigit la Dra. Victoria A. Ferrer 
Pérez, dins del Programa de doctorat en Estudis Interdisciplinaris de Gènere.

La tesi realitza una anàlisi de l'atenció al procés reproductiu de la dona, 
valorant les dades sobre compliment dels estàndards recomanats, l'opinió 
professional, i la perspectiva de les dones que han patit Violència Obstètrica 
(VO).

Això ve motivat per la consideració que el procés d'institucionalització del 
seguiment d'embaràs, part i puerperi, ha derivat en una sobremedicalització de 
processos fisiològics, i, a vegades, pot suposar també una atenció obstètrica 
deshumanitzada. En les darreres dècades, els moviments a favor de l'atenció 
obstètrica respectuosa han propiciat que organismes internacionals i estatals 
reconeguin el problema i es portin a terme canvis legislatius, elaboració de 
recomanacions, guies, protocols, així com a altres iniciatives per garantir els 
drets de les dones, afavorir la humanització de l'atenció als processos 
reproductius, i concretament en els darreres anys, per a la visualització i 
eliminació de la Violència Obstètrica (VO). 

La tesi està basada en tres estudis, que permeten conèixer: 1er el grau de 
compliment de les recomanacions que planteja l'Estratègia d'atenció al part 
normal (Ministeri de Sanitat, 2007) als centres hospitalaris públics de Balears; 
2on L'opinió de les comares d'atenció primària i hospital del sistema sanitari 
públic de Balears, sobre l'atenció obstètrica en referència al tracte ofert, 
adequació de la pràctica clínica, i respecte als drets d'autonomia, informació i 
intimitat de les dones ateses; i 3er tal d’explorar en profunditat les percepcions, 
opinions i experiències de les dones que han patit VO, posant esment en les 
dimensions pròpies que la defineixen, es realitzà un estudi qualitatiu amb 
enfocament fenomenològic, que emfatitza l'experiència individual i descripció 
dels significats de les vivències de l'atenció rebuda. 
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