RESOLUCIONS I DECLARACIONS APROVADES PER PLENARI DEL 10 DE
DESEMBRE DE 2019
1) Proposta de la Regidoria de Cultura perquè l’Ajuntament de Vilafranca,
en sessió plenària, faci declaració oficial de l’any 2020 , sota el lema
VILAFRANCA, 400 ANYS VEIENT SORTIR EL SOL, en relació als 400 anys
de fundació de Vilafranca, atenint-se a la documentació existent, amb la
intenció d’organitzar, dins 2020, un seguit d’activitats que vagin encaminades
a posar en valor la història de Vilafranca, el seu perfil humà i social lligat al
recorregut històric que ha conformat la fesomia del nostre municipi i el caràcter
de la seva gent, amb voluntat de construir i reforçar una identitat integradora,
oberta, receptiva a les noves realitats però sempre partint d’allò que , com a
comunitat, ens dóna personalitat.
A partir d’aquí, i durant el mes de setembre i desembre 2029 es varen realitzar
dues sessions de forum VILAFRANCA 2020, en què entitats, Ajuntament i gent
en particular ha trobat un espai per fer-hi propostes per realitzar durant el 2020
amb motiu d’aquesta efemèride.
S’establirà, també, un CANAL per poder rebre les propostes que, des de
qualsevol entitat, o també a nivell personal, vulgui presentar-se.
També s’estableix, i a proposta deL FÒRUM 2020, el concurs d’un LOGOTIP
identificatiu per aquest 2020 i que servirà per accions de difusió i identificació
de les activitats que s’hi realitzaran.
(VEGEU-NE DOCUMENT APART).
APROVADA PER UNANINIMITAT.
PER TANT,
DECLARAT, PER UNANIMITAT, L’ANY 2020, any de celebració dels 400 anys
de la fundació de VILAFRANCA, sota el lema 400 ANYS VEIENT SORTIR EL
SOL.
2) Proposta de la Regidoria de Cultura perquè l’Ajuntament de Vilafranca, en
sessió plenària, faci arribar instància al propietari/ propietària del fons arxivístic de
Can Vivot de Palma , poder accedir, per una banda, a la informacíó que la
documentació del fons arxivístic en qüestió guarda en relació a la història del
poble de Vilafranca i de Sant Martí d’Alenzell, per ser-ne aquesta la matriu històrica
i fundacional del poble, talment com aquella que fa referència a la història de
Mallorca en general; i per altra, poder accedir a la informació que s’inclou en el
llegat documental procedent de Joan Mestre Oliver – Fra Lluís de Vilafranca - , i de
tot plegat, poder accedir a tenir, de tota aquesta documentació, còpia dels
originals – en format paper o bé en format digital - per ser incorporada, com a tal, a
l’Arxiu Municipal de Vilafranca , en consideració a què aquesta constitueix matèria
documental imprescindible per l’estudi i coneixement de la història de Vilafranca i
de Mallorca en general, així com del mateix personatge - fill il-lustre d’aquest poble

i transcendental personatge per el coneixement de la història de les Balears, per la
seva qualitat d’historiador i bibliògrafJoan Mestre Oliver “Fra Lluís de
Vilafranca”.
Tot en virtud i amb la voluntat de poder fer-ne ús per a l’estudi històric de
Vilafranca, en especial per acomplir-se, en el 2020, 400 anys de la fundació del
poble, i per altres estudis que se’n puguin derivar, i per considerar-se informació
d’interès general al servei dels estudiosos i de la ciutadania. Igualment, i per
compllir-se, també el 2020, 250 anys del naixament del transcendental caputxí
vilafranquer per poder aprofundir dins la seva figura com a gran intel-lectual de
l’època.

ANNEX.
Joan Mestre Oliver -Fra Lluís de Vilafranca (Vilafranca 17701847).
Historiador, bibliòfil i religiós. Ingressà a l'ordre caputxí. Fou bibliotecari del convent dels
caputxins i disposà d'una de les col-leccions bibliogràfiques més importants del moment. Fou
amic i col-laborador de Gaspar Melchor de Jovellanos i Joan Ramis, entre d'altres. Amb la
desamortització i l'exclaustració dels religiosos, es va haver de retirar a la Casa dels
Venerables de Palma i finalment establí la seva residència a Vilafranca, on morí.
Deixà inèdita una àmplia obra, dins la qual destaquen Misceláneas históricas Baleáricas
recopilades en varis tretze volums, entre altres.

Segons consultes bibliogràfiques realtizades, a les « Vilafranca de Bonany.Notas
históricas de » de J.Nicolau i de « Vilafranca de Bonany. Un passeig històric pels seus
carrers antics i nous”, del P. Andreu de Palma, aquests que figuren a continuació són
ALGUNS dels DOCUMENTS que consten, en documentació original, a l’ARXIU
VIVOT
LLibre vermell . Tom II. Conté còpies interessants de relevància històrica relatius a la
Família Sureda de Sant Martí i als orígens del poble, entre els quals un treball de Mn
Domingo Sureda.
Episcopologio Maioricense . (4 toms). Obra manuscrita.
Misceláneas históricas Baleáricas. Tretze toms. Manuscrits.
Llibre de la jurisidicció de Sant Martí d’Alenzell. ( 2 toms)
Altra documentació – a incoporpar en el llistat.
APROVADA PER UNANINIMITAT.
PER TANT,

DECLARAT OBERT EL PROCEDIMENT PER A LA SOL-LICITUD DE LA
CÒPIA DELS DOCUMENTS ESMENTATS I REFERITS A LA HISTÒRIA DE
VILAFRANCA I AL LLEGAT BIBLIOGRÀFIC DE FRA LLUÍS.

