
  
Ajuntament d' Algaida 

  

Biblioteca d’Algaida per tal d’homenejar al Sr. Gabriel Janer Manila. 
 
Gabriel Janer Manila (Algaida, 1940) és escriptor, investigador i pedagog. Compta amb 
una extensa producció literària i assagística. Al llarg de la seva carrera ha rebut 
nombrosos premis literaris. A més a més, des de sempre ha mantingut una estreta 
relació amb la vila d’Algaida, ja sigui com a jurat dels Premis Castellitx, com a 
pregoner de les Festes de Sant Honorat i Sant Antoni, com a conferenciant, etc. Per 
tots aquests mèrits, que podeu consultar amb detall a la documentació que adjuntam, 
consideram que Gabriel Janer Manila és mereixedor del reconeixement públic del 
poble d’Algaida representat per l’Ajuntament Plenari, i per la qual cosa es proposa que 
la Biblioteca Municipal passi a denominar-se “Biblioteca Municipal d’Algaida Gabriel 
Janer Manila”. 
 
El Sr. Rafel Oliver diu que no tenen res que aportar, i que a ells els va bé. 
 
Atès l’anterior, i amb motiu de fer un reconeixement públic i honorífic a l’escriptor, 
investigador i pedagog algaidí Sr. Gabriel Janer Manila, el Ple de l’Ajuntament per 
unanimitat acorda l’adopció del següent ACORD: 
 
ÚNIC.- Canviar la denominació de “Biblioteca Municipal d’Algaida” per “Biblioteca 
Municipal d’Algaida Gabriel Janer Manila”. 
 
 
5è.- Moció presentada per la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa per 
declarar Algaida Municipi Lliure de Tracta de dones, nins i nines destinades a la 
prostitució. 
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la regidora d’Igualtat, la Sra. Margalida 
Puigserver, qui la proposta d’acord que es planteja al Ple: 
 
“1. Adherir-se a la xarxa de municipis i ciutats lliures de tràfic de dones, nins i nines 
destinats a la prostitució. 
 
2. Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convèncer a la població que 
la prostitució és igual a la violència de gènere i explotació sexual de les dones, 
visibilitzant al denominat eufemísticament “client”, sempre en l'anonimat i justificat 
socialment, cercant deslegitimar social i públicament als prostituïdors, protagonistes, 
actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere. 
 
3. Incloure el Compromís que es manifesta amb aquesta declaració, en els principis i 
línies d’intervenció social que es contemplen al municipi d’Algaida, transversalment, 
des de la Comissió d’Igualtat i en el desenvolupament dels objectius com a municipi 
Educador.” 
 
El Sr. Rafel Oliver comenta que, atès que el Ple es retransmet per Youtube, vol que 
quedi constància que aquests són e.ls acords i que no s’entenen sense l’exposició de 
motius de la moció. Manifesta que el Partit Popular dona suport a la moció perquè 
també formen part de la Comissió d’Igualtat d’Algaida, Pina i Randa, i espera que no 
tornin a passar fets com el que va ocórrer amb els menors tutelats del Consell Insular 
de Mallorca la passada legislatura. 
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La Sra. Batlessa pren la paraula per donar l’enhorabona a la Comissió d’Igualtat 
d’Algaida, Pina i Randa que es va crear i per fer passes com aquesta, ja que amb 
coses son amb les que es veu el profit que es treu. 
 
La Sra. Margalida Puigserver, per al·lusions, respon que la moció està presentada 
també com a part implicada en els fets que el Sr. Rafel Oliver ha fet referència. 
Manifesta que no té cap problema en ser part d’una comissió d’investigació dels fets 
ocorreguts, i que des del moment en que ella va tenir una petita sospita va actuar. Per 
això, comenta que està orgullosa de presentar aquesta moció, i de que segueixin 
endavant propostes com aquesta. 
 
El Sr. Rafel Oliver comenta que les al·lusions eren als membres del Parlament que no 
van permetre que la comissió d’investigació seguis endavant, no als fets exactes 
ocorreguts ni a ningú del Ple municipal. 
 
Atès l’anterior, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda l’adopció dels acords 
anteriors.  
 
6è.- Moció presentada pels grups municipals PSOE i MÉS en suport al poble 
saharauí davant l’escalada de la tensió a la zona del Guerguerat. 
 
La Sra. Batlessa cedeix la paraula a la regidora de Cooperació, la Sra. Margalida 
Puigserver, qui explica que la moció presentada es de suport al poble saharauí i ve 
arrel de les noticies aparegudes el mes de novembre, i a l’enfrontament entre el poble 
sahrauí i el Marroc.  
 
Tot seguit, la Sra. Margalida Puigserver, llegeix els acords de la moció:  
 
“1. Exigim al govern de l'Estat a fer-se càrrec de les seves obligacions respecte a uns 
ciutadans antigament espanyols i defensi els acords internacionals i els drets humans 
del poble sahrauí. Que exigeixi, de la mateixa manera, als organismes internacionals 
el compliment per part del Regne del Marroc dels acords internacionals i l'alliberament 
dels activistes sahrauís que romanen a les presons marroquines. 
 
2. Demanam al govern espanyol que exigeixi als organismes internacionals com l'ONU 
i la Unió Europea el compliment dels acords i l'activació del necessari referèndum 
d'autodeterminació del Sàhara Occidental. Aquest referèndum s'haurà de celebrar amb 
la tutela efectiva de les Nacions Unides, amb totes les garanties democràtiques, i, a 
través d'una pregunta clara, haurà de preveure la possibilitat de la independència per 
al poble sahrauí. 
 
3. Que, davant l'agreujament de la situació i l'escalada de la tensió a la zona fronterera 
del Guerguerat, el govern espanyol i la Unió Europea prenguin les accions polítiques i 
diplomàtiques necessàries i per exigir al Regne del Marroc el respecte als drets 
humans i democràtics del poble sahrauí i se cerqui l'única una solució possible, la 
solució política i pacífica definitiva per al compliment de les resolucions de l'ONU amb 
relació a l'autodeterminació del poble Sahrauí. 
 
4. Demanam al govern espanyol que exigeixi a l'ONU nomenar a un Enviat Personal 
per al Sàhara Occidental —vacant des de fa més d'un any—, i a la Missió de les 
Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental (MINURSO) renovar el seu 


