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Editorial 

Aquest tercer trimestre l’iniciàrem després de passar les 

fetes de sant Joan, de les quals donàrem exhaustiva 

informació en el passat número. 

Hem passat l’estiu i ens trobam a la tardor. El poble ha 

cobrat la normalitat, d’ençà del dia 11 passat, quan els 

infants s’incorporaren a les escoles, petits i més grans, que 

havent acabat els estudis d’Educació Primària, s’han 

incorporat als instituts i a altres centres d’Inca. 

Al número que teniu a les vostres mans hi trobareu la vida 

del poble dels darrers tres mesos. Podeu veure que, en 

temps d’estiu, els esdeveniments i activitats, programats 

per l’ajuntament i els diferents col·lectius, associacions i 

demés, han seguit la seva marxa al poble. 

A la portada presentam el mural, que va pintar Carolina 

Adan Caro a Mancor de l’Art’19, en record de l’esportista 

Margot Moles, condemnada a l’ostracisme pel règim 

franquista.  

Hem de ressaltar, de manera especial, el que ha tengut lloc 

en el mes de setembre: Les quintades organitzades per 

l’associació Jovent Mancorí, que propiciaren la trobada 

amb amics i amigues de la nostra infància.  

Mancor de l’Art, que es va consolidant, any rere any, 

donant a conèixer nous artistes, com hem vist enguany en 

les persones dels joves Joan Miquel Martorell i Joan Miquel 

Bestard i altres.    

Enhorabona a les persones organitzadores i voluntàries que 

han participat en aquests esdeveniments. 
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C R Ò N I C A 

JULIOL 

Dia 1 es modificà l´horari d´obertura del Parc Verd i es posà en marxa un aplicació de telèfon mòbil pels 
usuaris que resideixen a fora del casc urbà. Amb aquesta aplicació es pot accedir al Parc.  

Dia 2 de juliol ha començat, organitzat per Gent Activa, AQUAGYM. Tendrà lloc el dimarts i dijous del 
mesos de juliol i agost, a les 20 h. 

Dia 5 de juliol a la plaça de l’Església s’ha celebrat un 
concurs de pamboli organitzat per ARRELLS. Hi hagut 
l’actuació d’en Jaume Grau durant la pamboliada. S’hi va 
poder apuntar tothom que volgué. Hi va col·laborar 
l’associació Amunt i Avall. (Vegeu l’escrit d’Arrels, pàg. 

32)  

El mateix dia la premsa publica “Fina Estrany gana el 
concurso de “pamboli” organizado por Arrels i Amunt i 
Avall”.  

Dia 6 de juliol es va celebrar el 2n Trofeu de Ciclisme 
Memorial Miquel Pol. A partir de les 16 h i per ordre, les diferents categories rodaren pel circuit urbà de 
950 m. Enhorabona a l’organització i als participants.  

Dia 11 de juliol, dins el pla de manteniment que 
està executant l'Ajuntament en el nucli urbà avui 
s'ha retirat la vegetació de la rotonda degut a que 
no disposa del sòl suficient per a que les plantes 
hi puguin arrelar correctament. En el moment 
que el Consell de Mallorca ens cedeixi la titula-
ritat d'aquesta rotonda, ja sol·licitada i en trami-
tació, hi podrem executar una obra de millora.  

 

Dia 12 n'Oli-
va Delgado, 
com a volun-
tària, amb les 
treballadores 
del Centre de 
Dia, han or-
ganitzat un "Taller de plantes i riure". Han passat una bona 

estona recordant les flaires d'algunes plantes, han posat un cartell amb el nom a cada planta i ara les cui-
daran en el Centre de Dia.  

Pamboli que va guanyar el concurs 
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El mateix dia s’ha celebrat el Vè Concert del II Cicle de Música i Racons, a la plaça de l´Església, amb 
l’actuació de Voicello. Degut a problemes tècnics no es va poder celebrar a la placeta del carrer de Santa 
Llúcia com estava previst.  

El diumenge dia 14, a la piscina municipal a partir de les 11, 
s’ha realitzat la campanya “Mulla’t, per l’esclerosi múlti-
ple”, com es repeteix cada any. És una acció de sensibilitza-
ció social i de solidaritat amb les 50.000 persones que tenen 
esclerosi múltiple dins Espanya. Segons informació de la 
responsable, Antònia Maria Martorell Perelló hi han assistit 
72 persones, que han nedat un total de 45.780 metres. 

Dia 15 la premsa es fa ressò de l’homenatge que 
l’ajuntament de Consell ha retut al mancorí Francesc Vallori Espases, amb motiu de complir els cent 

anys. Fa 15 anys que resideix a Consell, abans vivia a Palma. El 
batle de Consell li va lliurar el bastó de la batllia i després assisti-
ren, amb els familiars 
i autoritats, a una 
missa. Després a can 
Xeco, el centenari va 
posar la petjada a una 
rajola que s’ins-
tal·larà en el monòlit 
on figuren tots els 
centenaris que hi ha 
hagut al poble.  
 

 

 

Dia 17 s’ha fet un Plenari ordinari a l’Ajuntament. 

Dia 18 surt a premsa una breu notícia “Riego”, amb una foto de les jardineres i la petició, feta pel PP, de 
regar-les. 

Dia 19 a Mancor se celebraren dos matrimonis. D’una part s’han casat en Mateo José Coll Portillo i Cris-
tina Cerezo Capellà. I de l’altra en Ricardo Bibiloni Muñoz amb Margarita Jaume Ballester. Desitjam 
moltes felicitats i alegria als dos matrimonis. 

El mateix dia l’ajuntament informa que s’inicia la inscripció per participar a Mancor de l’Art que se cele-
brarà el 28 de setembre. Hi ha de temps fins dia 5 d’agost.  

A partir de dia 19, i durant els dies següents, es feren talls de subministrament d´aigua en rústic, a partir 
de les 16 h fins al matí, degut a la gran demanda d´aigua. L'elevat consum d'aigua està provocant que el 

FRANCISCO VALLORI ESPASES 
100 ANYS DE VIDA 
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dipòsit d'aigua no es recupera per a abastir la demanda d'aigua existent. En surt 
més de la que entra. L’ajuntament demana que es faci un consum responsable de 
l'aigua, ja que la situació de manca de pluges es pot perllongar. L'aigua és un bé 
escàs.  

El dissabte dia 20 de juliol es va celebrar la pujada al puig de Massanella a peu 
des de Comafreda. Foren una vintena de persones que arribaren dalt de la munta-

nya. Després es va fer un dinar d'arròs brut cuinat per en Llorenç Comas, gratuït. 

Aquest mateix dia es casaren en Jaime Parrona Cruz amb n’Elisa Soto Sureda. Desitjam als nous esposos 
molta felicitat. 

Dia 24 MANCOR DE L'ART'19 arranca amb un concurs de cartells amb un premi de 250€. Es demana la 
participació al concurs i es posen les bases per participar-hi. 

Dia 26 varen casar-se en Llorenç Tortella Gost amb na Secundina Solivellas Albertí. Desitjam molta ale-
gria i felicitat als nous esposos. 

Dia 31 l’Escoleta Montaura informa les famílies de l’acabament del curs. El mes d’agost estarà tancat, per 
vacances i el dia 5 de setembre hi haurà una reunió informativa. El curs començarà el dia 9 de setembre. 

El mateix dia, un grup de persones va organitzar un 
sopar de comiat de na Mercè Victory, infermera de 
Mancor des de fa 10 anys. L´Ajuntament li va fer 
entrega d´una placa en agraïment per tots aquests 
anys de dedicació i estima al nostre poble. Li desit-
jam molta sort i que gaudeixi amb salut la seva nova 
etapa.  

AGOST 

Durant el mes d´agost, degut a l´elevat consum 
d´aigua, la manca de precipitacions i qualque avaria 
de la xarxa d´aigua ha provocat que diferents dies es talli el subministrament a la zona rústica i la urbana. 
Per a ajudar a recuperar el nivell d´aigua del dipòsit municipal han fet falta camionades d´aigua a dies 
puntuals. Conscienciar a la població de què l´aigua és un bé escàs, és una tasca difícil, però necessària. 
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Dia 5 es publica a premsa “ El PP critica la falta de médico en el dispensario de Mancor al no cubrirse en 
vacaciones”, fent referència als 4 dies del mes de juliol que no hi va haver metge a la consulta. 

Dia 6 es publica el nou horari del Parc Verd: dilluns , dimecres i divendres de 7 a 9:30 h i de 16 a 19 h, 
dissabte de 8 a 13 h. 

Dia 8 l´Ajuntament informa de què s´ha penjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic 
l´expedient de contractació del canvi de lluminàries d´una sèrie de carrers de Mancor i que els interessats 
tenen fins dia 30 d´agost per a presentar ofertes. 

Dia 9 es va publicar a premsa “Mancor cierra también el grifo a ciertos sectores”, fent referència als talls 
de subministrament d´aigua a rústic. 

Dia 17 es varen casar n’Enric Gonzalez Castelló amb na Patricia Muntaner Aizpun. Desitjam als nous 
esposos molta alegria i felicitat. 

Dia 18, diumenge, com cada any en el mes d’agost, 
l’ajuntament va organitzar l’excursió del Torrent de 
Pareis. Els que feien l’excursió a peu sortiren amb bus, 
a les 6 del matí, des de Son Morro i foren cinquanta 
persones. També sortiren de Son Morro, a les 9, els 
que volgue-
ren passar el 
matí a sa Ca-
lobra. 

A migdia, al 
restaurant Brisamar, donaren bon compte d’una picadeta, paella 
i postres. Tot per un preu de 20 €, inclòs autocar, dinar i assegu-
rança. 

Dia 23, a la plaça de l’Església, va tenir 
lloc el concert de piano a càrrec de Ste-
phen Blue. Va fer versions de cançons 
internacionals i romàntiques envoltat de 
les llumetes dels ciris. Va ser una gran 
Nit de Música baix les Estrelles! 

Dia 24 es casaren en Juan Pedro Villa-
longa Pieras amb na Magdalena Cam-
paner Llabrés. Desitjam molta felicitat i 

alegria als nous esposos. 

Dia 26, l’ajuntament emet el següent comunicat en relació al temps: “Segons informa la Direcció General 
d’Emergències s'ha declarat la situació de risc-IG1 per pluges i tempestes fortes a les Illes Balears per 
demà dimarts i per dimecres. Vos demanam que extremeu la precaució i no prengueu riscos innecessaris”. 

Les persones valentes 
abans de davallar pel torrent 
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El mateix dia es varen casar en Francisco Castillo Quesada  amb na Miriam Grau Casas. Desitjam als nous 
esposos molta felicitat.  

Dia 28 Valltukada de Mancor informa de l’inici del curs 2019-20120 per a dia 3 de setembre, convidant a 
animar-se a provar un assaig a les persones majors de 16 anys, i formar part del grup. 

Dia 27 l’ajuntament informa que, degut a la tempesta elèctrica s'ha romput la bomba d'impulsió d'aigua 
del pou de Sa Vinyassa cap al dipòsit municipal. Ara mateix l'averia està resolta i el dipòsit s'està omplint, 
de manera que aviat tornarem a tenir aigua a la xarxa. Disculpau les molèsties. 

SETEMBRE 

Dia 3 de setembre s´inicià el curs de Valltukada. Serà els dimarts al teatre i per a majors de 16 anys.   
També s’informa que el 12 de setembre començaran les classes de tennis en el poliesportiu municipal, en 
horari de dimarts i dijous de 17:30h a 21:30h. Contacte: Mar Soto (669741961). 

Dia 4 l´Ajuntament informà damunt el pagament de tributs en termini voluntari de l´Ajuntament de Man-
cor de la Vall corresponent a l´exercici 2019. Cal recordar que l´avís de pagament ja no s´envia en format 
paper per carta a domicili. (Vegeu la informació a l’apartat de l’Ajuntament 

Informa, pàg. 16) 

Dia 5 es publica quin és el cartell guanyador del concurs Mancor de l´art´19. De 
13 persones participants n´ha estat guanyadora Magdalena Serra Pons. Enhora-
bona! 

El divendres 6 de setembre a les 19:00h a la sala d’actes de l’ajuntament, orga-
nitzat per FEIM TRIBU, dins el cicle de xerrades CREIXEM JUNTS, va tenir 
lloc la xerrada: ADAPTACIÓ A L'ESCOLA. A càrrec de la pedagoga Ainhoa 
Ansoleaga. Ludoteca de jardí. (Vegeu l’apartat de Feim Tribu, pàg. 28). 

 

Dissabte dia 7 es va fer una festa de final d´estiu a la 
piscina amb actuacions i DJ a càrrec de Qué Bárbara, 
organitzada per l´ajuntament.  

També aquest dia l´ajuntament va informar de les ajudes 
per al lloguer d´habitatges 2019 per part del Govern de 
les Illes Balears. Aquesta ajuda es pot sol·licitar des de 
dia 4 de setembre a dia 4 de novembre. 

 

Dia 9 l´Ajuntament informa que al BOIB núm. 123 s´han publicat les bases per a la provisió temporal de 
la comissió de serveis d´un lloc de treball per a un policia local al nostre poble per concurs de mèrits.  

Dia 10 la Direcció General d´Emergències decreta l´alerta IG-1 (taronja) a una zona on s´hi troba Mancor. 
De fet la pluja fou present i els torrents feren una bona feina. 



 

- 8 - 
                                                                                   

A partir d’aquest dia, l´horari de biblioteca es modifica i serà de dilluns a divendres de 15:30 a 19 h.  

Dia 11 s´iniciaren les classes al CEIP Montaura. No a tots els pobles es varen poder iniciar les classes 
amb normalitat degut a l´alerta vermella per la tempesta DANA. 

Dia 12 es va iniciar el taller “Autoestima per a dones” organitzat per l´Ajuntament i gràcies a la Formació 
de Genèrica, impartit per Rosa Mascaró, educadora social, especialista en educació emocional. Va conti-
nuar els dies 19 i 26 de setembre, de 17 a 19 h. 

Aquest mateix dia també s’iniciaren les classes de tennis al poliesportiu municipal. 

Dia 13 l´Ajuntament informa de que s´ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca 
per a substituir lluminàries (faroles) a sistema LED per valor de 20.000 euros. És una actuació contra la 
contaminació atmosfèrica 

Divendres dia 13 i dissabte dia 14 es va cele-
brar la VII Mostra de Cervesa Artesana, orga-
nitzada per Llépols del Llúpol amb gastrono-
mia, festa i concerts.  

El mateix dia un arbre va caure a damunt un tub 
de canalització que subministra aigua al dipòsit 
municipal provocant una avaria important. 

Dia 16 l’ajuntament informa que ha començat 
la instal·lació de la fibra òptica a Mancor. A finals de l'any 2018 la Direcció General d'Innovació va ator-
gar ajudes per valor de 2.826.753 € per tal que les empreses operadores de telecomunicacions optassin a 
desplegar la xarxa de fibra òptica en els pobles de menys de 4.000 habitants amb el compromís d'haver 
acabat aquesta tasca abans de juliol de l'any 2020. L'empresa Telefò-
nica ha comunicat a l'ajuntament la intenció d'haver acabat el des-
plegament de la xarxa de fibra òptica a Mancor el mes de novembre 
de 2019. 

Dia 17 es casaren en Luís Robles Joya amb na Leonor Coll Reynés. 
Desitjam al nou matrimoni moltes felicitats. 

Dia 18 es va celebrar una sessió ordinària del Ple de l´Ajuntament. 

Dia 20 surt la notícia que quatre amants de la Música, Teresa Ripoll, 
Elisabeth Monacelli, Marga Rotger i Genís Navarro, s’han adjuntat 
per donar llum i alegria al nostre poble mitjançant les seves especia-
litats musicals, posant en marxa, amb la col·laboració de 
l’ajuntament, el “Mancor fa música”. Enhorabona! 

El mateix dia es va dur a terme el precinte de filats durant el matí a 
la plaça de l´Ajuntament amb la col·laboració de la Direcció Insular de Cooperació Local i Caça. 
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Dia 21 es va celebrar la tercera edició de les Quintades, organitzades per l´Associació Jovent Mancorí . A 
les 11 a la plaça Espanya es va fer la reunió de quintades, amollada de coets i cercavila amb els xeremiers 
d´Arrels. A les 12 h a la plaça de l´Església la quintada de l´any 2001 va llegir un manifest. Es va fer en-
trega d´un obsequi al quinto més jove, Caterina Seguí i al més gran, Mateu Morey. Acte seguit es va des-
plegar la bandera de les Quintades i cant de l´himne de Mancor amb la col·laboració del Cor parroquial. 
Vermutada i dinar als diferents bars del poble. A les 17 h el replec de totes les quintades, fent una ruta de 
bar en bar amb una xaranga, per acabar al casal de cultura amb la música de ves-hi tu, Maria´NGanxa i Dj 
locals. (Vegeu article amb fotos de l’Associació Jovent Mancorí, pàg. 36 i següents)  

Dia 23, a les 17:30 h a la Biblioteca Municipal de Mancor de la Vall, amb motiu de celebrar el Dia Euro-
peu de Les Llengües, va tenir lloc l'activitat infantil: XISCO XERRAIRE. ELS IDIOMES ENS UNEI-
XEN, a càrrec de Joan Maria Pascual. (Vegeu l’apartat de la Biblioteca, pàg. 46)  

Aquest dia també es publicà el Concurs de Cartells per a la Fira de Mancor de l´Associació Arrels amb la 
col·laboració de l´Ajuntament. 

Dia 24 a les 20h hi ha hagut una concentració a la plaça de 
l’ajuntament, amb un minut de silenci, per l’assassinat mas-
clista que ha tengut lloc a la Calònia de Sant Jordi. 

Dia 25 ha nascut el nin Arnau Amengual Coll, fill de Gabriel 
i Caterina. Enhorabona als seus pares i familiars. 

Dia 26 
ens va vi-
sitar Jau-
me Alza-

mora, Conseller executiu de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca i 
part del seu equip. Explicaren la previsió d´Inversions 
i línies de feina per aquests propers anys i es va visi-

tar un del projectes que s´ha executat en-
guany com és l´obra d´accessibilitat al ce-
menteri.  
Aquest mateix dia va néixer la nina Olívia 
Robles Coll, filla de Luís i Elionor. Enhora-
bona als seus pares i familiars.  

Dia 27 la premsa publica “El Consell destina 
48.000 euros en mejorar la accesibilidad del 

cementerio de Mancor”. 

Dia 27, l’ESCOLA DE BALL AGRUPACIÓ FESTA PAGESA, informe sobre les activitats del curs 
2019-2020. Inici del curs, dia 2 d'octubre. Lloc, local de la 3a edat del Casal de Cultura. Infants de 3 a 5 
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anys, dimecres de 18 a 19h. Nins i nines de 6 a 11 anys, dimecres de 19 a 20h. Més de 12 anys, dilluns de 
19 a 20:30h. Inscripcions: el mateix dia que comença el curs.  

Aquest dia també s´informa d´una enquesta sobre la situació ambiental de la Mancomunitat del Raiguer 
coincidint amb la Setmana del Clima. 

El divendres 27 i el dissabte 28 se celebrà l´edició Mancor de l´art´19. (Vegeu l’apartat Mancor de l’Art, 

pàgs: 39 a 41)  

Dia 28 es va publicar al BOIB 132 la convocatòria i bases per a les quals es regeix el concurs oposició per 
a la formació d´una borsa per ocupar, de forma temporal, la vacant de personal de direcció de l´escoleta 
municipal de l´Ajuntament de Mancor de la Vall. 

Dia 30 l´Ajuntament informa de l´oferta de formació gratuïta dirigida a persones que treballen als llocs 
que dispensen begudes alcohòliques i, de 
manera especial, al personal de les barres de 
bar que es posin en festes populars. En el 
marc del “Pla sobre drogodependències de 
Mallorca de l´Institut d´Afers Socials i tal 
com assenyala l´ordenança municipal de 
“Mesures per regular la promoció, venda i 
consum de begudes alcohòliques”. 

Durant aquest mes s´ha instal·lat una mar-
quesina a la parada de transport públic de 
Mancor a Son Morro. 

Joana Maria Alba Mateu 

 
 

CURIOSITATS - COM DORMIM? 
Odile Romero, coordinadora d’un estudi sobre la son, fet a l’Hospital de la Vall d’Hebron, creu que els 
resultats obtinguts són “motiu de preocupació”. Manca informació sobre la higiene del descans i sobre la 
seva relació directa amb la qualitat de vida. 
L’estudi destaca que el 6% de la població pren medicació hipnòtica més de tres cops a la setmana. 
Dona alguns consells: 
- Mantenir un horari fix per anar a dormir i per aixecar-se, segons les necessitats de cadascú.  
- La migdiada no ha de durar més de 30 minuts. 
- Mantenir una temperatura agradable i uns nivells mínims de llum i renou al dormitori. 
- Evitar les begudes que contenen cafeïna i teïna. 
- Cal anar a dormir, com a mínim, dues hores després del sopar. 
- Evitar realitzar activitats com veure la televisió, llegir o escoltar la ràdio al llit. 
- No fer exercicis intensos i evitar utilitzar l’ordinador durant les dues hores prèvies al son nocturn. 
- Practicar exercici regularment, almanco una hora al dia, com a mínim tres hores abans d’anar a dormir. 
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A J U N T A M E N T  I N F O R M A 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE  

MANCOR DE LA VALL DE DIA 17 DE JULIOL DE 2019 

1. Aprovació de l’acta de la sessió Constitutiva de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de 

dia 15 de juny de 2019 i de la sessió organitzativa celebrada el dia 20 de juny de 2019.  

El Batle demana si tothom ha llegit la documentació relativa a les actes de les sessions de data 

15 de juny (constitutiva) i 20 de juny (ple organitzatiu) i si algú té alguna cosa que afegir o 

ressenyar.  

Intervé en aquest punt el Sr. Frontera per dir que agrairia que abans de publicar a la revista del 

poble les actes del Ple, s’aprovessin. El Batle li contesta que se sol·licitava per treure el número 

corresponent i que atès que mai s’havia donat el cas d’haver de corregir un acta, 

excepcionalment, s’havia enviat.  

Afegeix el Sr. Batle que quan llegia l’acta del Ple constitutiu va cridar-li l’atenció que al discurs 

del Sr. Frontera d’aquell dia es feien referències a atacs a la seva persona, i que si era així, que 

li agradaria saber a qui es referia exactament. El Sr. Frontera li contesta que en cap moment va 

dir que aquests atacs vinguéssin de Més, si bé havia tingut coneixement que a actes de 

campanya s’havien dit coses. Li respon la Sra. Fontanet per dir-li que ella també tenia 

constància d’atacs a Més al llarg de la campanya. 

Finalitza el debat el Sr. Batle per dir que solament volia saber si s’havia sentit ofès per qualque 

comportament d’àmbit polític i li respon el Sr. Frontera que la interpretació del seu text és seva i 

que en tot cas, ja és passat.  

Atès que ningú desitja afegir res, se sotmet a votació, i s'aproven ambdues actes per 

unanimitat 

2. Aprovació, si escau, del Compte General de 2017.  

El Sr. Batle passa a llegir la proposta de Batlia:  

“PROPOSTA DE BATLIA 

Assumpte: Aprovació del Compte General 2017 

Atès que en data 5 de juny de 2019 va celebrar-se la reunió de la Comissió Especial de Comptes de 

l’Ajuntament de Mancor de la Vall a l’objecte de dictaminar el Compte General de 2017.  

Considerant que aquest Dictamen va ser favorable, es va procedir a la publicació al BOIB d’aquest fet, 

obrint per tant, el termini d’exposició pública de 15 dies més 8 que determina l’article 212 del TRLRHL.  

Atès que en aquest termini no van presentar-se al·legacions, i per tant, cal sotmetre al Ple l’aprovació 

definitiva del Compte General 2017 amb caràcter previ a la seva rendició.  

Per tot l’anteriorment esmentat,  
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ES PROPOSA 

Primer.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall s’aprovi el Compte General 2017.  

Segon.- Que es procedeix a la seva Rendició a la Plataforma de Rendició de Comptes pel coneixement 

de la Sindicatura de Comptes.  

Sotmesa la Proposta a votació, aquesta s’aprova per 4 vots favorables de Més i les 

abstencions del grup municipal Popular (4)  

3. Elecció dels festius locals per a l’any 2020.  

El Batle explica al Ple la proposta adjunta a la convocatòria:  

“PROPOSICIÓ DE BATLIA 

Assumpte: Elecció de dies festius locals 2020.  

Atès que en data 30 de maig de 2019 i núm. RGE 702 es va rebre el calendari de festes de la CAIB per 

l’any 2020. 

Atesa l’obligatorietat de trametre a la Direcció General de Treball i Salut Laboral les Festes Locals per a 

l’any 2019, abans del 31 de maig de 2018.  

D’acord amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de jornades, hores 

extraordinàries i descansos (BOE de dia 29), els ajuntaments han de determinar dues festes locals en 

l’àmbit municipal, a més de les festes aprovades pel Govern de les Illes Balears. 

PROPÒS 

Que les festes locals per a l’any 2020 siguin: 24 de juny (Sant Joan) i 19 de novembre (Dijous Bo) 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels 8 membres 

presents al Ple.  

4. Donar compte al Ple de les Resolucions adoptades per la Batlia.  

La Secretària municipal explica que en el termini establert varen presentar-se per Registre 

d’entrada els escrits de constitució dels grups municipals, representats al Ple de l’Ajuntament 

de Mancor de la Vall i el nomenament de portaveus.  

D’altra banda, i en compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les entitats Locals de 28 de novembre de 1986 (ROF), La 

Secretària-Interventora dona compte dels Decrets de Batlia dictats des de la Convocatòria de 

l’anterior Ple fins a la celebració del Ple de 17 de juliol de 2019; i que van des del número 114 

al 198 de l’any 2019.  

5. Precs i Preguntes.  

En data 17 de juliol de 2019, el Partit Popular va presentar per registre d’entrada una sèrie de 

preguntes per discutir al Ple. Atès que no s’ha cobert el termini de quaranta-vuit hores 

d’antelació a l’inici de la sessió, el Batle manifesta la intenció de contestar-les per escrit a la 

propera sessió de mes de setembre.  
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No obstant això, es contesta breument a les qüestions plantejades:  

1. Quin ha estat el cost desglossat de les festes de Sant Joan’19? Hi ha programada alguna 

convocatòria de la comissió de festes per avaluar els diferents actes? Si no és així, trobam 

convenient que la comissió de festes es reuneixi per valorar les festes, i d’aquesta manera, 

saber quina és l’opinió dels ciutadans i ciutadanes de Mancor. 

El Batle respon que s'està valorant la celebració d’aquesta Comissió per a darrers d’agost o pel 

mes de setembre, però que encara no hi ha res tancat. Així mateix, respon que el cost 

desglossat de les festes ha de cercar-lo.  

2. Quan teniu pensat pintar les persianes arreglades del Centre de dia i la biblioteca municipal? 

Volem recordar que sense la capa protectora de la pintura, res aclarirem perquè es tornaran a 

fer malbé. 

El Batle contesta que s’han demanat pressuposts per pintar-les però que són elevats, i per això 

s’està valorant.  

3. S’ha cedit el manteniment del cementeri? Si la resposta és sí, quina és l’empresa 

adjudicada? 

El Batle respon que no s’ha cedit, que és la mateixa empresa, no hi ha hagut canvis.  

4. A qui correspon arreglar les persianes de la caseta de l’aigua situada al camí que va a les 

cases de Massanella? 

El Batle contesta que si és una caseta de l’aigua, ha d’arreglar les persianes la concessionària 

d’aigua.  

5. El passat mes de novembre vostès visitàreu la Consellera de Salut, el Gerent de l’IBSALUT i 

el coordinador de centres d’atenció primària per expressar el malestar dels usuaris del Centre 

de Salut. A dia d’avui el servei del metge de Mancor està saturat, molts de majors han de 

desplaçar-se a Inca per falta de metge, o bé perquè no es vol desplaçar a fer domicilis per falta 

d’hores i de temps. S’ha avisat ‘IBSALUT per millorar el servei i resoldre aquests problemes 

que apareixen ara? 

Intervé en aquest punt la Sra. Joana Maria Alba, regidora i tinent de Batle, per fer constar que 

no s’ha rebut cap queixa a l’Ajuntament relativa a aquesta qüestió; i que la coordinadora del 

servei no ha dit res. Si hi ha qualque queixa, aquesta dependrà del Centre d’Inca, i per tant, 

aconsella que si es reben queixes verbals, es posin per escrit; però, repeteix, no es té 

constància d’aquestes queixes.  

Intervé el Sr. Josep Frontera per preguntar si hi hauria substitucions els dies que no hi ha 

metge, perquè aquest agafaria vacances a l’estiu. Explica que les cites no es donin amb 

l’agilitat necessària i que augmenta el número d’usuaris del dia següent quan no hi ha metge. 

Per això considera que la millor opció seria trobar un substitut per cobrir el servei.  
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Intervé el Batle per dir que aquestes substitucions no depenen de l’Ajuntament i que aquesta 

qüestió ja s’havia posat en coneixement de la Conselleria, però que eren complicades de 

cobrir; i per això la intenció era reunir-se amb la Consellera pel mes de setembre per trobar una 

solució a mig-llarg termini. Manifesta la Sra. Alba Mateu que la coordinadora d’Inca li havia 

explicat exactament el mateix, que eren vacants molt breus i per tant, de difícil cobertura, i que 

si hi havia usuaris que havien de rebre cures a casa, existeix l’opció del PAC mòbil.  

Li contesta el Sr. Frontera per dir que traslladaria les seves respostes a la persona que li havia 

comentat aquesta situació.  

6. Quin es el cost mensual del lloguer del local “Antiga Papereria Sa Canaleta” que s’utilitza per 

magatzem municipal?  

El Batle respon que comprovarà aquesta quantitat per dir-li la suma exacta amb impostos.  

Al torn de Precs el portaveu del Partit Popular, Sr. Frontera Martorell manifesta:  

1. Al respecte de la neteja del poble: 

Manifesta que la neteja de Mancor és millorable: hi ha carrers molt bruts i als que no es 

recullen les borses de fems. El Batle li contesta que s’ha demanat la revisió del servei i s’han 

demanat explicacions perquè s’ha de millorar el servei.  

2. Al respecte de les feines de manteniment de la Brigada: 

El Sr. Frontera s'interessa per si el treball està prèviament organitzat o hi ha previsió de 

tasques a realitzar. El Batle li contesta que s’intenta organitzar la feina amb antelació però que 

la manca de personal complica aquesta situació, ja que sempre hi ha urgències que atendre.  

3. Jardineres del Passeig del Pont: 

El Sr. Frontera i la Sra.Tévar presenten fotografies al Ple de la situació de les plantes de les 

jardineres del Passeig del Pont, ja que sembla que necessiten més aigua i estan seques. El 

Batle passarà l’avís a la Brigada per a que les reguin més sovint.  

4. Fotografia del Rei 

Demana el Sr. Frontera per què no està la fotografia del Rei a la sala on se celebra el Ple, que 

l’havia vista al Ple constitutiu i ara no hi era. Li contesta el Batle donant-li tota la raó, però li 

explica que va llevar-se perquè la sala es va utilitzar per a la mostra de pintors i va emplenar-se 

de quadres. A més, ha de cercar-se una forma de fixar-la que sigui més segura, ja que amb 

cadenetes es movia molt i podia caure.  

I no havent-hi més assumptes que tractar, d’ordre de la Batlia-Presidència, s’aixeca la sessió 
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CANVI DEL POLICIA LOCAL 

Dia 1 d´octubre va començar a treballar a Mancor el nou policia local en José Luís Montoya 

Martínez, “Monti”, qui ocuparà la vacant que ha 

deixat en Bonifacio Inarejos, en “Boni”, que va ser 

el primer policia local que va haver-hi a Mancor, i 

que ha decidit seguir la seva carrera com a policia 

a Palma. 

En “Boni” va estar al capdavant del servei de policia 

local a Mancor des de l´any 2007 i, gràcies a ell, 

avui a Mancor podem disposar de tot un seguit 

d´Ordenances Municipals que tenen a veure amb 

l’ordenació circulatòria, la tinença d´animals, la re-

collida de residus, la de consum de begudes alcohòliques i moltes altres. També va desenvolu-

par una gran tasca a l´hora d´organitzar la seguretat en festes populars i grans esdeveniments 

on l´afluència de gent pot ser un risc per aquestes. 

Va ser policia tutor, treballant colze amb colze amb la direcció del CEIP Montaura, i amb els 

serveis d´educació del municipi, amb qui va col·laborar en la redacció del Pla de Drogues Mu-

nicipal.  

També va tenir cura de les possibles infraccions urbanístiques de Mancor, des de que va ser 

nomenat zelador d´obres. 

Tot un exemple de professionalitat i al que li hem de desitjar tota la sort en la seva nova tasca. 

Així com desitjar tota la sort del món el nou policia, en José Luís, i que segur que també farà 

una gran tasca a Mancor. 
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A R A  H A  F E T  V I N T  A N Y S  ... 

el que passà a Mancor durant el tercer trimestre de 1999, recordarem:  

En el torneig de futbolet "Sant Joan 1999" quedà campió l'equip Pub sa Lluna d'Inca.  

Entre els dies 11 i 15 de juliol un camp de treball restaurà part del camí vell a Santa Llúcia i alguna de les 

estacions del Viacrucis.  

El dia 3 de juliol es constituí el nou consistori municipal sorgit de les eleccions de dia 13 de juny passat, 

fou elegit batle Bernardí Coll Martorell. El mateix dia fou elegit batle d'Esporles el mancorí Jaume Pou.  

Dia 17 de juliol pujaren al puig major de Massanella un grup de mancorins a cercar camamil·la, dinant 

després a Comafreda convidats per Jaume Martorell, Puput.  

Dia 28 de juliol el resident a Mancor Guillem 

Vives sofrí un greu accident amb un motocultor 

al corral de la seva casa, al carrer Margalida Sin-

tes.  

Dia 29 de juliol començà un campus d'esport i 

oci per a nins i nines al Poliesportiu Municipal. 

El BOCAIB de dia 29 de juliol publicà el nome-

nament del mancorí Jaume Gual Mora, com a 

Director General de Planificació i Centres de la 

Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Ba-

lear.  

Dia 28 d'agost l'Ajuntament organitzà la travessia del 

torrent de Pareis amb 75 inscrits.  

Dia 28 de setembre, altra excursió organitzada per l'Ajuntament amb una caminada del mirador de ses 

Barques fins a Cala Tuent.  

Durant el trimestre es despedí, com a rector de la parròquia, Mn. Bartomeu Suau.  

El president del CE MONTAURA era Joan Martorell Moyá, equip que jugaria a Regional Preferent.  

L'entrevista del trimestre es feu a madò Antònia Llull Rosselló, Vica.  

Els morts del trimestre foren:  

Dia 9 d'agost morí Catalina Martorell Alba, des Forn, als 89 anys. Dia 13 d'agost morí Apol·lònia Riera 

Seguí, de can Miquel d'Escorca, als 83 anys. El mateix dia morí a ciutat el mancorí Pere Pou Mayol, Bollit, 

als 81 anys. Dia 28 d'agost morí Isabel Coll Munar, de "sa Bodega", als 81 anys. Dia 19 de setembre morí 

Joana Rosselló Suñer, natural d'Inca, però resident a Mancor. El mateix dia morí Antoni Darder Mateu, 

de Son Lluc, víctima d'un accident de trànsit vora Son Bonafè. Tenia 76 anys.  

Es registrà un sol naixement, el d'Antònia Pocoví Ripoll, dia 24 d'agost.  

I també un sol matrimoni, el celebrat dia 21 d'agost entre Miguel Àngel Redondo Vergara i la mancorina 

Margalida Martorell Perelló. 

(De MONTAURA núm. 48)          

           Gabriel Fiol Mateu 

D 

Nins i nines participants al campus d’esport i oci, 
a l’agost de 1999 
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CATALINA GUAL COLL de s’Estanc 
 

l passat dia 21 d’agost, tal com havíem acordat amb els fills i filles de na Catalina, acudírem, amb en 
Biel Pocoví, a la seva casa del carrer Fra Antoni Torrens, núm. 24 d’Inca, just devora la plaça des 

Blanquer. Ella ens esperava acompanyada dels fills i filles.  

Na Catalina no va néixer a Mancor, però 
hi va residir molts anys. Jo tenia interès 
en repassar amb ella la família del seu 
pare, Toni, que era el germà petit del meu 
padrí, per tant ella és cosina de mon pare. 
Record que quan era un infant, amb mon 
pare anava a visitar els que eren els seus 
tios, germans de son pare, als quals jo 
també les deia tio o tia, realment eren el 
que diuen ara en castellà “tios abuelos”. 

Al final de l’entrevista podeu veure una 
part de l’arbre genealògic de la família 
del seu pare, que entre tots dos hem po-
gut reconstruir. 

Bé, Catalina, jo et tractaré de tu, comencem. En primer lloc ens podries dir on vares néixer? 
Vaig néixer a Palma de Mallorca en es carrer Nord en ets Hostalets, número 48. Llavors era un barriada 

de devora es tren, a prop des carrer Aragó. No hi havia tot lo que s’ha construït en posterioritat. 

Ara t’ho posaré més difícil, quan vares néixer? 
Vaig néixer dia 13 de juliol de 1923.  

Que nomien els teus pares? 
Mun pare nomia Toni Gual Cánaves i era de Mancor, va néixer a 

Massanella, prop de Son Maga, allà vivien es seus pares; llavors 

Massanella era de Selva. Mu mare nomia Maria Coll Rigo i era 

de Palma. 

Recordes si el teu pare et va contar que abans de casar-se va anar 
a fer feina a França? 
Hi va anar —ens mostra una foto— veus aquest que duu un 

barret de cuiner és mun pare i s’al·lota que està a davant, 

asseguda a l’esquerra, és una neboda seva, na Catalina, filla de 

sa tia Catalina, germana de mun pare. Aquesta neboda es va 

casar amb en Baltasar de So na Vaquera.  

 

E 

        Na Catalina, anys enrera 

Drets, a la dreta, el seu pare, Toni, que feia de cuiner a França,  
i a davant, a l’esquerra, la seva neboda Catalina.  



 

- 19 - 
                                                                                   

Estaven plegats a França? 
No ho sé, pots comptar que cadascú anava pes seu compte. Mun pare era fadrí i sa seva neboda ja era 

casada. 

Hi va estar molt de temps a França? 
Un parell d’anys. Quan va tornar va viure a Massanella on va 

néixer.  

Com es varen conèixer amb la teva mare? 
Mu mare, com t’he dit, era palmesana. De molt petita, sa mare 

la va deixar per anar a Montevideo (Uruguai) i la cuidava una 

tia, germana de sa mare. La varen dur a Mancor perquè es seu 

padrí jove era l’amo en Joan “Fuster”. Allà la va lletar sa que 

ella sempre li va dir sa tia “Tinga”; tot es temps la va criar com 

si fos seva.  

L’amo en Joan “Fuster” tenia una fusteria i també varen tenir 

un estanc —vulgarment deim estany— per això a noltros 

sempre mos digueren de “s’estany”. Mu mare, encara que de 

més gran va viure a Palma, venia a Mancor a cas seu padrí jove 

i va conèixer mun pare. Abans havia festejat un altre home de 

Caimari, però després va festejar mun pare i es varen casar. 

Quina feina feia la teva mare? 
Mu mare era un molt bona modista; en va aprendre a Palma. Era 

molt amiga de madò Ventura i cosia amb ella.  

Un cop casats varen viure als 
Hostalets? 
Sí es varen establir allà. En Bernat i jo 

vàrem néixer a Palma. 

Quan venguéreu a viure a Mancor? 
Jo tenia uns tretze anys, no ho record 

exactament. 

A Palma anares a escola? 
Sí. Saps on estava es Pont des Tren, 

que el varen esbucar i llavors el varen 

reconstruir, idò aqui hi havia una 

escola que era pública. S’edifici tenia 

dos blocs amb un pati enmig, a un bloc 

hi havia es nins i a s’altre ses nines. 

Teníem una mestra molt bona, Dona Bienvenida Cortés, ella me va despertar ses ganes de llegir. Mos 

feia passar a sa pissarra, era una mestra molt avançada. Quan es meus pares decidiren anar a Mancor, 

El dia de la primera comunió 

El dia de les seves noces amb els seus pares 
(a la seva esquerra), el seu espòs (al darrera) 

i el seu germà i la mare del seu espòs (a la seva dreta) 
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jo volia quedar perquè tenia una beca de pintura i no la volia perdre —a na Catalina li anava molt bé 
dibuixar— també tenia moltes amigues i em sabia greu deixar-les.  

A Mancor a quina casa vàreu viure? 
Vàrem viure a ca sa tia Magdalena, una casa devora 

on era sa botiga nova —és la casa on ara hi ha una 
perruqueria, a la dreta començant el carrer Bartomeu 
Reus— Més endavant passàrem a Son Collell a un 

pis que era de sa senyora de can Cabrer, de sa 

farmàcia d’Inca. Després, en Pep, es meu home, va 

construir la casa al carrer de Massanella, a un solar 

que mon pare i mu mare compraren al Miet, que és 

on ara hi viu en Toni, es meu fillol, fill des meu 

germà Bernat. 

Quan venguéreu a Mancor, tu anares a escola? 
No ja no hi vaig anar, em vaig posar a fer feina en 

es costat de mu mare, a cosir i fer traus.  

Em digueren que l’especialitat de la teva mare com a 
modista, que després va ser també la teva, era cosir 
el que es deia “roba blanquera”, què vol dir això? 
Eren camies, camissons, roba amb randes i roba 

fina i delicada. Noltros fèiem feina per “La 

Filadora” de Palma. Fèiem sa feina i un senyor 

venia a cercar-ho quan ho havíem acabat i mos 

pagaven. 

Vares perfeccionar molt l’ofici de cosidora i vares arribar molt amunt? 
No jo vaig tirar endavant en es costat de mu mare; ses que arribaren molt amunt varen ser ses 

“Garroveres”, que estaven en es carrer passat cas metge. També hi havia na Ventura. Totes eren millors 

que jo, eren molt bones cosidores —ella sempre diu que no era de les millors, però tothom que la 
coneixia, diu el contrari—. 

Seguim ara amb la teva vida. Quan i on conegueres en Pep, que seria el teu espòs. Ell era de Selva i 
llavores Mancor i Selva no es podien veure massa? 
Mira si no es podien veure es Mancorins amb sos selvatgins que quan festejava i venia a Mancor li 

compixaven sa bicicleta. Jo el vaig conèixer perquè amb altres amics venia es diumenges a Mancor. Va 

començar per anar amb na Magdalena de can “Marranxo”, una cosina meva. Noltros dues anàvem 

plegades i vaig ballar jo. Va venir devers cinc anys amb sa bicicleta a festejar. 

Ell, aleshores, ja feia de picapedrer? 
No. Primer feia feina a Inca, a can “Pelat”. Després va fer feina a Palma i, més envant, es va establir 

com a picapedrer autònom. 

El dia de noces, 16 de juny de 1956 
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Quan vos casàreu i on passàreu a viure? 
Mos casàrem l’any 1956 dia 16 de juny —una memòria prodigiosa, així i tot va afegir que no sabia on 
tenia el llibre de família— De casats ja venguérem a viure en aquesta casa i sempre hem viscut aquí. 

Quants de fills heu 
tengut? 
Tres filles i dos fills. 

Aquesta és sa primera 

—es dirigeix a na 
Maria Antònia— és sa 

major; aquesta es sa 

segona —assenyala a 
na Maria Catalina— 
aquesta altra és na 

Catalina Esperança. 

Els dos fills un nom 

Pau Ignasi i s’altre 

Antoni Josep. Primer varen néixer ses tres filles i després es dos fills.   

I nets quants en tens? 
Na Maria Antònia en 

té dos, s’altra Maria 

Catalina té una filla, 

na Cati Esperança 

també en té dos. En 

Pau i en Toni no han 

tengut fills. 

Jo sé que ets una 
persona que està al 
dia i que ets moder-
na. Què opines del 
jovent d’avui? 
Quin desastre!! —m’ha donat una sorpresa, supòs que 
no havia pensat bé la pregunta i es referia a la 
problemàtica que hi ha en el nostre món actual, però segueix dient— trob que no hi ha consciència, no 

tenen ses coses clares, no distingeixen lo que està bé i lo que està malament. És molt complicat tot lo que 

te dic.  

Catalina sabem que saps moltes poesies de n’Espronceda i d’altres poetes. Ara, per acabar en podries 
recitar algunes? 
Sí, te’n recitaré algunes estrofes de dos poemes. Un és de José de Espronceda i l’altre de Sor Juana Inés 

de la Cruz.. 

Amb les tres filles i dos fills 

Acompanyada de les tres netes i els dos nets 
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GENEALOGIA DEL PARE DE NA CATALINA 

Catalina, ton pare era germà del meu padrí, veritat? 

Sí, era el germà petit de la família. 

Parlàrem una estoneta sobre el tema i, amb el que jo sabia i el que ella em confirmà, vàrem poder 

reconstruir la nissaga del seu pare i de rebot del meu. 

La família dels esposos, Jaume Gual i Catalina Cánaves, padrins de na Catalina, va tenir cinc fills i 

dues filles, però un fill va morir quan era petit. 

El fill major, nomia Jaume, que era el meu padrí, jo no el vaig conèixer, tampoc a la padrina, que nomia 

Catalina. Varen tenir tres fills i dues filles: en Bernat, na Catalina, en Joan, na Margalida i mon pare, 

Jaume, que era el darrer de la família, que sembla que la padrina el va rebatiar per Jaumito.  

El segon va ser una filla, na Paula, que vivia a la que avui és la plaça de l’ajuntament a un pis damunt la 

casa de Son Lluc. Va tenir dues filles, na Maria i na Catalina, que va treballar a l’ajuntament de Mancor 

molts d’anys, i un fill en Joan, que va ser secretari de l’ajuntament de Capdepera. 

El tercer nomia Biel. Va tenir dos fills i dues filles. En Bernat, es major, na Catalina, sa madona des cafè 

de can Bernat, na Joana i en Jaume.  

El quart fill va ser en Joan. Va tenir tres fills i dues filles. En Bernat, en Joan, va ser guàrdia civil i morí 

a Inca, na Catalina, coneguda a Inca com a sa modista Gual, en Guiem i na Magdalena. 

El cinquè fou una filla, na Catalina, nosaltres la coneixíem per sa tia Quina, que va tenir dues filles, 

n’Antònia que es va casar a Caimari i va morir allà, i na Catalina que es va casar a So Na Vaquera. 

El darrer era en Toni, que es va casar a Palma on va viure fins que la família va venir a Mancor. El 

matrimoni va tenir una filla, na Catalina, l’entrevistada i un fill Bernat, va morir jove de meningitis. 

Després tengueren un altre fill, que també li posaren Bernat, es va casar amb na Paca de Biniamar. 

Està clar que tots, en el moment de posar nom als seus fills, seguiren la norma que es repectava, de posar 

els noms dels seus pares. Per això els fills homes, en Jaume, en Biel, en Joan i en Toni, tots tengueren un 

Bernat i una Catalina. Les dones, na Paula i na Catalina, tengueren una segona filla de nom Catalina. 

Jaume Gual Mora 

“Redondillas” de Sor Juana de la Cruz.  

Hombres necios que acusais 

a la mujer sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpais. 

Si con ansia sin igual 

solicitais su desdén, 

¿por qué quereis que obren bien 

si las incitais al mal? 

¿O cual es más de culpar, 

aunque qualquiera mal haga, 

la que peca por la paga 

o el que paga por pecar? 

 

“Canto a Teresa” de José de Espronceda 

¿Por qué volveis a la memòria mia, 

tristes recuerdos del placer perdido, 

a aumentar la ansiedad y la agonia 

de este desierto corazón herido? 

¡Ay! Que de aquellas horas de alegria 

le quedó al corazón sólo un gemido, 

y el llanto que al dolor los ojos niegan 

lágrimas son de hiel que el alma anegan.   
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ESGLÉSIA LOCAL 
Inici de les activitats parroquials 

Començam el curs amb l’inici de la catequesi. Enguany comencen primer any de catequesi un grupet de 9 
nins i nines. És un motiu d’alegria, ja que l’any passat no va començar cap grup. 
Tardor, quan la vida decreix... 

Durant el temps de tardor els dies s’acurcen, el temps comença a refrescar i cauen les primeres pluges. És 
un temps en que dirigim les nostres passes cap al bosc, a cercar esclata-sangs i altres bolets. Temps també 
en què es preparen les fires, entre elles la de muntanya que cada any es fa al nostre poble. 
Pel que fa a la parròquia, la celebració més especial d’aquest temps és el dia de Tots Sants i la Comme-
moració dels nostres difunts. Tal volta perquè aquesta estació, un temps en què la vida decreix, tot prepa-
rant l’hivern, ens parla de les persones estimades que ens han deixat. Celebracions en què experimentam 
que la vida decreix, en la pèrdua, any rere any, dels nostres éssers estimats.  
Com a cristians estam cridats a viure-ho amb esperança. Certament, des del punt de vista de la nostra vida 
biològica, la mort és com la tardor. Però des del punt de vista dels que ens han deixat, és una nova prima-
vera: la mort, pels qui creim amb el ressuscitat, és un naixement a una vida més gran! Com ens diu Sant 
Pau: Germans, volem que sapigueu què serà dels qui han mort, perquè no us entristiu com fan els altres, 

els qui no tenen esperança. Tal com creim que Jesús morí i ressuscità, també creim que Déu s’endurà 

amb Jesús els qui han mort en ell. (1 Te 4, 13-14) 
La vida dels qui creim en ell no es destrueix, sinó que es transforma, com pregam en un dels prefacis de 
difunts a l’eucaristia: 
“... si ens entristeix la certesa que hem de morir, ens dona consol la promesa de la immortalitat que es-

peram. Perquè la mort, Senyor, no destrueix la vida dels qui creuen en vós, tan sols la transforma; i quan 

se’ls desfà la casa de l’estada terrenal en troben una altra d’eterna al cel”. (Prefaci I de difunts) 
Des de la sensibilitat poètica, alguns autors han estat capa-
ços d’esbrinar aquesta llum que ens il·lumina més enllà de 
la mort. M’agraden especialment dos petits versos del poe-
ta Màrius Torres (+1942), tan sensible al fet de la mort, ell 
que l´experimentava cada dia des de la seva malaltia (va 
morir als 32 anys de tuberculosi): 
Això és la joia –ser un ocell, creuar el cel  
on la tempesta deixà una pau intensa. 
I això és la mort –tancar els ulls, escoltar  
el silenci de quan la música comença. 
Esperança expressada també amb unes paraules de Mn. Vicenç Joan i Rubí, a la nostra església de Man-
cor, comentant la cançó “Signore delle Cime”, en el concert que va fer la Coral dels Antics Blavets amb 
motiu del 175è aniversari del temple parroquial. Era tot un reconeixent, i una pregària esperançada, re-
cordant aquells mancorins que ens han deixat i ja gaudeixen d’una vida més alta: 
“Als peus del Puig Gros de Massanella, molts han estat, sens dubte, els que durant aquest anys han gau-

dit d’aquest espai de pregària, de recolliment i de silenci. Diu el vostre Himne mancorí: “Cor petit agraït 

creu i estima els homes vells”. Va idò, per totes i tots els que vos han deixat i ara gaudeixen caminant 

alegres per les muntanyes del Paradís celestial.    
          Vicenç Miró Morey, Vicari  
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Octubre, novembre i desembre 

em encetat el darrer trimestre de l’any amb el mes d’octubre. Aquest és un mes trist i pobre de 

costums festius de l'any. Ara bé, per a la vida del camp, era un moment d'importància excepcional, 

ja que és el moment de la sembra: "Quan l’octubre és arribat, sembra l'ordi i el blat". Aquest mes s'obre 

la caça —conills, guàtleres, perdius; la cega i el tord han d'esperar un poc més—; és un mes dolent per a 

la pesca: acostumen a bufar vents contraris per a la mar —el xaloc i el migjorn— que solen dur pluges i 

temporals: "Xaloc i migjorn, la fi del món". El temps convida a fer més vida casolana que de carrer.  

El mes de novembre marca un període de trànsit entre la tardor i l'hivern: "Novembre acabat, hivern començat". 

És un mes de grans boirades —obra dels dimoniots—. Era el novè mes del calendari romà, el qual començava a 

comptar a partir de març. Els anglosaxons l'anomenaven "mes de la sang" per al·lusió al costum de matar els 

porcs en aquest mes —per sant Martí— la carn dels quals, salada i adobada o embotida, es consumiria durant 

l'hivern. Al camp continua la sembra.  

El mes de desembre és un mes de repòs de la terra, "dormidor". Abans la gent feia la xerrada al voltant del 

foc —dins la xemeneia que els embolcallava—, passaven el rosari i contaven rondalles, ja que la vetllada 

era llarga, i la claror del dia havia minvat. Temps de fer matances. "Ditxós el mes que entra amb llardons 

(matança del porc) i surt amb torrons", de tastar el porquim i beure un bon vi de la terra, i de 

tranquil·litat per al món pagès i per als pescadors. "El bon mariner navega amb calor, que amb fred, no". 

Període per la retrospecció i la interiorització. 

Festes i esdeveniments del trimestre 

Dia 18 d’octubre és sant Lluc. Aquest dia marca les fires d’Inca, que enguany seran el dia 20, 27 

d’octubre i 3 de novembre. El diumenge següent, dia 10 de novembre, a Inca se celebra el dia de Santa 

Maria la Major. El dijous següent, dia 14 de novembre, serà el Dijous Bo.  

La vesprada del dia 20 d’octubre, serà el Vespre de les Verges. Els joves solien sortir a cantar, menjar 

bunyols i beure vi dolç ¡ solien deixar un brot de murtra penjat a la baula de la porta de l'estimada (la 

murtra, en les cultures tradicionals, era símbol d'amor encès). Les fadrines anaven a captar el “penjoi”, 

un manat de fruits secs: "Tots són persones externes / de Son Servera i d'Artà / es penjoi mos heu de dar, 

/ anit, perquè són les Verges". 

El diumenge 27 d’octubre entra l’horari d’hivern i s’ha de retardar una hora el 

rellotge.  

El dia 1 de novembre és la festa de Tots Sants i el dia 2 es recorda als difunts. 

Aquest dia, popularment, és anomenat "dia dels morts" o "dia de les ànimes" Es diu que el dia dels 

morts comença el migdia d'ahir i acaba el migdia d'avui. 

H 
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Dia 22 de novembre és la festa de santa Cecília, la patrona de la música i dia 25 és la festa de santa 

Catalina. Dia 27 celebram la festa del Beat Ramon Llull. 

Dia 8 de desembre és la festa de la Immaculada. El dia 24 celebram la Nit de Nadal. El 25 el Nadal i el dia 

26 la dita segona festa de Nadal. Acabarem l’any el dia 31 amb la Nit de Cap d’Any. 

Fases lunars 

Octubre: Quart creixent, dia 5. Lluna plena, dia 13. Quart minvant, dia 21. Lluna nova, dia 28. 

Novembre: Quart creixent, dia 4. Lluna plena, dia 12. Quart minvant, dia 19. Lluna nova, dia 26. 

Desembre: Quart creixent, dia 4. Lluna plena, dia 12. Quart minvant, dia 19. Lluna nova, dia 26.  

Dia 22 de desembre a les 05:19 h, entra els solstici d’hivern. Ha arribat l’hivern  

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars. “Dins un pot petit, hi ha ets ungüents bons”. “Al pot petit, hi ha bona confitura” 

Ens trobam davant d'una expressió polisèmica, amb diversos sentits possibles i que, a més a més, 

cadascú explica segons li convé. Per exemple, si es riuen d'algú perquè és petitó i ben poqueta cosa, de 

seguida es defensarà amb aquesta dita. També podria contraatacar amb aquella dita coneguda que fa 

“Com més alts, més animals”, o encara amb alguna altra, com ara, “Val més petit i ardit que gran i ase”, una 

expressió amb què lloam la intel·ligència o altres qualitats d'una persona de poca còrpora.  

En un sentit més recte, però, i sense personalitzar-ho necessàriament, podem fer servir aquest refrany 

per indicar que es valora més la qualitat que no pas la quantitat. I fent-ne abstracció i acostant-nos al 

camí de la filosofia, tampoc ens ha d'estranyar haver sentit dir algun cop que “La brevetat és l'ànima de la 

intel·ligència”. Per això quan sentim dir que algú o alguna cosa és el pot d’ungüents bons o de confitura, ens estam 

referint al fet que és el punt essencial d'una qüestió.  

En castellà diuen El perfume en tarro pequeño se vende o Pomo pequeño, lleno de aroma o, fins i tot, La pimienta es 

chica, pero pica. l ho podem trobar en altres llengües romàniques, com ara en francès: Dans les petites boîtes, 

les bons onguents (En les capses petites, els bons ungüents), o en italià: Nelle botti piccine ci sta il vino buono (En 

les botes petites hi ha el bon vi) o portuguès: Os melhores perfumes estao nos pequenos frascos (Els millors 

perfums són als flascons petits), i en anglès: Good things come in small packages (Les coses bones venen en 

paquets petits).  

Esmolant l'enginy, davant qui diu Al pot petit hi ha la bona confitura, hi ha qui etziba aquesta frase irònica de 

resposta: Al pot petit hi ha el que ha sobrat del gros.  

Etimologia de pot. D’origen incert, potser d'un llatí vulgar d'estructura expressiva pottus, de 

procedència incerta, o bé d'un pottos, “classe de recipient”, preromà, indoeuropeu, pregermànic i 

precèltic.  

 Una frase feta. “Quedar amb sos cabeis drets”. 

Vol dir quedar molt sorprès, molt impressionat davant un fet que pot esser positiu o negatiu. D'una forma 

exagerada, quan tenim una impressió molt forta, la pell té una reacció que fa que els cabells s'adrecin, i 

d'aquí aquesta frase feta. En castellà hi trobam una expressió equivalent: “Con los pelos de punta”. En català, 
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la frase fa menció dels cabells (del cap) i no dels pèls (de la resta del cos). Tampoc no deim: “amb els cabells 

de punta”, sinó “amb els cabells drets”, és a dir, en posició vertical. 

Usos lingüístics: “Es poal des fems” 

“Què és més correcte: fems o escombraries?". Mai el doble barbarisme escandalós que se sent “es cubo 

de sa bassura”. El DCVB defineix la paraula fem, "conjunt de matèries brutes i residuals que s'apleguen 

pel carrer, per les cases; etc.; castellà basura". Aquest mot de sentit més concret, en el nostre cas ha 

estat fems, que designava els excrements d'animals, especialment els que es feien servir per adobar les 

terres (d'adob i adobar, però atenció a dos barbarismes: abono i abonar); femar un camp era tirar-hi 

fems (de gallina, de vaca, etc.), perquè produís més; però les restes de menjar i fins i tot les agranadures 

es tiraven tranquil·lament al femer, feien part dels fems. 

A Catalunya, un mot que ha ampliat el seu sentit és escombraries, que equival al nostre agranadures (i a 

Mallorca resulta estrany donar aquest nom a restes de menjar, llaunes, etc., que no s'agranen, perquè la 

gent és neta i no els tira en terra, sinó directament al poal (o a la bossa) dels fems. A altres contrades es 

diu brossa ("conjunt de fulles i altres restes de poda, etc.").  

També hi ha diversitat en el nom del recipient on es posen els fems: poal, cossiol, galleda ... ( encara 

que l'uniformisme de la vida moderna ens mena a tots a dir, simplement, bossa).  

Mots en desús a Balears 

 Aidar. És un verb transitiu i intransitiu. Documentat en el segle XIV. És un verb sinònim d’ajudar. “Ell 

aida sa mare en allò que li fa falta”. “L’han aidat a resoldre aquella situació”. Deriva d’ajudar i aquest del 

llatí “adjutare”. 

Basquejar. Verb intransitiu. Documentat en el segle XIII. Deriva de “basca”, i aquest del cèltic waska, 

“ànsia” o “inquietud”. Significa cercar amb diligència i atenció. A Menorca, a més, significa tenir basca o 

ganes de vomitar. “Joan, què basqueges per dins els calaixos? “N’Esteve de Menorca va basquejar tot el 

vespre per aquella indigestió”.  

La locució de Mallorca “Que basquegi!”, es diu de qualcú de qui no se’n volen ocupar ni el volen ajudar. 

“Si no fa feina i passa fam, que besquegi!”. 

Brunyir. Verb transitiu i intransitiu. Datat per primer cop a finals del segle XV. Derivat de l’occità arcaic 

brunir, que equival a “fosc lluent”. És probable que s’introduís al català per via del castellà. Significa fer 

lluir una cosa per mitjà de la fricció, treure llustre, abrillantar, especialment els metalls. “L’espasa està 

ben brunyida”. “Les olles brunyeixen”.   

Jaume Gual Mora 
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DE TU A TU… MARIA ANTÒNIA MARTÍ AMENGUAL 
 

e Turixant i de can Ferrà, va néixer dia 13 d'abril de 1995. Va estudiar d'auxiliar d'infermeria i 
actualment fa feina a la nova residència Joan XXIII a Inca. Forma part de l'equip de monitors del 

club d'esplai s'Estel, perquè es declara una apassionada del món dels infants. Li encanta compartir el seu 
temps lliure amb els amics. 

Una cançó... Copacabana, de Izal. Trob que desprèn molta alegria i bona energia. Si l'escolt quan estic 
un poc deprimida, m'anima. Em fa sentir millor. 

Una pel·lícula... En podria dir moltes, però n'hi ha una 
que m'ha marcat molt, que és Colombiana, tracta la 
història d'una nina que es va convertint en dona i lluita 
contra les injustícies que li envia la vida.  

Un llibre... Mai, mai, mai no m'he enganxat a un llibre! 
La gent que em coneix sap que ho he intentat, però res. El 
meu al·lot, en Lluís, és molt llegidor. M'agradaria ser com 
ell, però no hi ha manera. 

Un color... Tot i que no et puc dir per què, sempre m'ha 
agradat el vermell. Record que ja m'agradava quan era 
petita. 

Un animal... Concretament, en Patxi, el meu ca. Resulta 
curiós que temps enrere jo no era animalera, i ara he 
canviat. És un animal que em dona moltíssim i que em fa 
companyia. M'encanta veure l'alegria que sent quan em 
veu arribar a casa. 

Una persona que admires... Coincidesc totalment amb la meva padrina jove, a qui li vares fer 
l'entrevista no fa gaire. Qui admir moltíssim és el meu tio Bernadí, perquè és un exemple de força i de 
superació personal. 

Un desig... Salut! Salut per a tothom, perquè amb salut podem fer tot allò que ens proposem. 

Un dia especial... El dia en què va néixer el meu germà. Jo ja tenia vuit anys i em record perfectament de 
tot el que va passar. És una persona imprescindible per a mi. Tot i que no l'hi sol dir mai, l'estim molt. 

Un nom d’home... El de mon pare, Jacki. No és gaire conegut, però m'encanta. 

Un nom de dona... Aquesta resposta m'és molt fàcil: Antònia. Era el nom de la meva padrina. Va ser una 
persona molt important en la meva vida i, encara ara, no passa dia que no em recordi d'ella. 

Un defecte... Som bastant mestressa! (rialles). 

Una virtut... Crec que sempre intent ajudar tothom en tot el puc. Si em necessiten, sempre hi som, o 
almanco ho intent. 

D 

(Segueix a la pàg. següent) 
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A S S O C I A C I Ó  F E I M  T R I B U 

Xerrada sobre l’Adaptació a l’escola per part de la pedagoga Ainhoa Ansoleaga 

El passat dia 6 de setembre, i amb motiu del cicle de xerrades “Creixem Junts”, organitzat per Feim Tribu, va tenir 

lloc la visita de la pedagoga Ainhoa Ansoleaga, amb una xerrada sobre l’Adaptació a l’escola. En un ambient molt 

distès, cadascun dels participants es va presentar i va explicar les seves inquietuds i experiències referents en 

aquesta qüestió que, a començament de 

curs, sol preocupar a més d’una mare i d’un 

pare.  

L’Ainhoa va saber acollir cada qüestió plante-

jada amb molt de respecte, i va aconsellar 

mesures a adoptar perquè aquests moments 

que poden ser difícils, (no només pels més 

petits, sinó per tota la família), es facin més senzills de viure i d’acceptar. Agraïm molt la participació de totes les 

famílies que varen acudir a la xerrada, a l’Ainhoa per la seva naturalitat i proximitat, i a l’Ajuntament de Mancor 

per donar-nos suport en aquest cicle. Recordar-vos que la propera xerrada sobre Sexualitat a la Infància, tindrà 

lloc el divendres 7 de novembre, a càrrec de l’educadora social i sexòloga Maria Cifre.  

 

(Segueix de la pàg. anterior, DE TU A TU) 

Un lema... “La vida és molt fàcil, som nosaltres qui la fem difícil”. Pens que la vida en si és senzilla, però 
nosaltres ens encarregam de complicar-la amb dois. 

El teu plat preferit... Caragols amb allioli! Són la meva devoció. La meva padrina els cuinava 
espectaculars. Els feia boníssims. 

Què t’agrada de Mancor? La veritat és que m'encanta fer poble i vaig pertot sempre que puc. M'és 
difícil dir una sola cosa que m'agradi de Mancor, perquè me n'agraden moltes. 

Què no t’agrada de Mancor? Podria contestar el mateix que tothom: que dius una cosa i tot d'una 
s'escampa; però m'estim més remarcar que em fa pena que s'hagi perdut l'essència de poble. Pens que 
quan era petita, la gent feia més vida de poble. Probablement és perquè darrerament Mancor ha crescut 
molt. 

Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari? Des del primer moment en què vaig saber que jo 
havia de contestar aquest qüestionari vaig tenir clar qui proposaria per al proper DE TU A TU. Ell és en 
Tomeu Pocoví. Ha complit devuit anys just ara i pens que ningú d'aquesta edat no l'ha respost. És un amic 
del meu germà, i li tenc molta estimació perquè el conec de tota la vida. A més, crec que pot aportar la 
veu de la joventut, la visió d'una persona de devuit anys. 

Pere Perelló Vallori 
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L’Agrupació va participar amb una exposició 

de vestits antics i actuals dels balladors 

i balladores i una exposició de fotografies 

que relaten la història de la nostra agrupació 
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L’agrupació va actuar a la festa 

d’homenatge a la vellesa a la plaça 

Major de Campanet en el marc de 

les festes de Sant Miquel 
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A M I C S  D E  L A  T E R C E R A  E D A T 
Activitats del trimestre 

om tenim costum des de fa molts d'anys a la nostra Associació, ens agrada compartir alguns sopars 

a la fresca amb el nostres socis.  

Aquest estiu d’enguany hem tengut aquests sopars els dies 6 i 27 de juliol, 17 d’agost i 7 de setembre. El 

millor  propòsit d’aquests sopars és passar uns moments junts, a més d’assaborir i agrair moltíssim els 

menjars i la gran tasca que fan sempre els nostres cuiners i col·laboradors. 

Després de sopar, tenim una estona de música en viu, on gaudim i ballam fins ben passada la mitjanit. 

En els propers mesos canviam la dinàmica, i toca fer un altre tipus d'activitats. Així tenim preparats un 

cap de setmana a un hotel de cales de Mallorca. Per a final d’octubre una excursió i visita cultural. La 

tradicional caragolada que celebrarem dia 13 d’octubre. 

 

 
 

 
 

C 
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A R R E L S 
 
Dúiem dues revistes sense publicar res d’Arrels, ens consta que han fet cosetes i pel que diuen s’han posat 
les piles després de la Fira de 2018.  
Hem volgut entrevistar en Joan Torrens, tresorer i membre de la directiva d’Arrels, perquè ens informi de 
les activitats dutes a terme per l’associació durant el temps de l’any actual, d’ençà del passat mes de 
gener. 
Jaume: Amic Joan, sembla que l’associació pareix que ha donat un pas endavant després de la fira de 

l’any passat, ens pots explicar què heu fet durant aquests mesos? 

Joan: Sí, ja teníem ganes de fer coses diferents després de la Fira, hem iniciat una nova etapa desfent-nos 
de lligams del passat sense perdre l’essència i obrint la porta a noves activitats relacionades amb la cultura 
en general i especialment la nostra. 
Acabàrem el 2018 amb l’actuació, el 30 de desembre, dels Cavallets a la Festa de l’Estendard i per sant 
Antoni participàrem amb dues carrosses, que malgrat eren molt divertides i estaven ben fetes, no varen 
ser mereixedores de cap premi, què hi farem! 

 

El 10 de març, la nostra Geganta, Llúcia, sortí de festa sense en Joan a la II Trobada de Gegantes i 
Capgrosses de Mallorca que se celebrà a Consell. 

 

 

 

 

 

 

 

Acabava el març, quan el dissabte 30 presentàrem la primera novetat de la temporada, el I Tast de Vi 
Ecològic, a càrrec de l’enòloga Laura Mechi que ens explicà el procés de producció del vi i moltes coses 
més relacionades amb el món del vi. Érem 18 assistents que vàrem gaudir d’escoltar, menjar, beure i 
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aprendre dels cinc vins ecològics mallorquins i tot un seguit de plats freds que els acompanyaren. Tot un 
plaer per a tots els sentits. A més aquest primer tast el férem gratuït. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segon cap de setmana d’abril, a la Fira de Santa Margalida, la colla gegantera del poble va fer una 
exposició en homenatge al nostre artista Manuel Alba amb les seves creacions. No faltaren na Boscana, 
en Joan, na Llúcia, els Cavallets i altres bestioles i gegants d’altres indrets. 

 
El 4 de maig, els Cavallets participaren per primera vegada a sa Nit de Sa Bubota, a Santa Maria, una 
festa espectacular on es barreja la cultura popular amb la tecnologia audiovisual de primer ordre. Per a 
l’ocasió vàrem “tunear” la cançó tradicional dels Cavallets, donant-li un so modern i marxós. Els nins 

encara que ballaren un poc estrets s’ho varen passar d’allò 
més bé. Per 
aquells que 
no hi hagin 
anat mai, 
és una fes-
ta molt re-
comanable 
i tot un 
espectacle. 

 



 

- 34 - 
                                                                                   

 
El 12 de maig, a Mancor, els nostres Xeremiers 
sonaren ben fort a la Diada Solidària i de pas 
reforçàrem els lligams entre les dues associacions. 

Així arribàrem a sant Joan i com sempre els 
Xeremiers inundaren el poble amb les seves 
harmonies tradicionals, els Cavallets actuaren una 
vegada més amb molt d’èxit i la gran novetat fou a 
càrrec dels Gegants que es varen fusionar amb els 
balls de Festa Pagesa, una mescla de balladors i 
gegants junts a la plaça, els nins ballant envoltant 

els gegants; va ser tot un espectacle encara que molts d’ells perdien el pas mirant embadalits als gegants 
(rialles). Tal vegada hem creat tendència ja que poc després a Campos també ho feren, supòs que fou una 
coincidència (rialles). 

 

Finalment, la darrera novetat fins ara, un esdeveniment del que estam 
molt orgullosos, el divendres 15 de 
juliol, juntament amb l’associació 
Amunt i Avall, convocàrem el I 
Concurs de Pa amb Oli de Mancor de 
la Vall. Vuit participants elaboraren 
uns pa amb olis espectaculars, des del 
més jove, amb 15 anys, fins el més 
experimentat. La guanyadora fou na 
Fina Estrany amb un pa amb oli 
marinat amb ceba caramel·litzada, 
figues i altres ingredients que només 
de veure-ho ens feia la boca aigua. Després unes 150 persones —
pens que tot un èxit— soparen a la plaça de l’Església de pamboli i 

gaudiren de les cançons més íntimes den Jaume Grau Jr., un altre artista mancorí. 
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Ja per acabar aquest resum, el 31 d’agost, els germans gegants es trobaren a Santa Ponsa, a les Festes del 
Rei en Jaume, on els Geganters estrenaren la nova camiseta d’estiu. 

 
Jaume: Bon Jesús Joan, si que esteu actius! Quantes activitats i 

novetats! Enhorabona per la feina que feis. Bono i ara toca Fira, ens 

pots fer algun avançament? 

Joan: La “BINIARRELS, FIRA DE MANCOR”, canvia un poc el 
seu format ja que la Fira serà el 22, 23 i 24 de novembre però tindrà 
un esdeveniment nou. El divendres, dia 15, hem convocat el I 
Concurs de Música per a Joves Talents, l’hem batejat amb el nom de 
“BINIARRELS FESTIVAL”. Esperam que participin uns 10 grups 
de música format per joves que tenen ganes de donar-se a conèixer i 
el desig de fer-se un nom dins aquest món. Els dos guanyadors 
tocaran a la Fira, el divendres 22, a la nit de rock. 
Estam recolzats per Factoria de So que ens ajuden en tota 
l’organització. Pot ser que qualque grup mancorí ens sorprengui i 

s’apunti. De totes maneres, la gent del poble no es pot perdre 
aquests concerts, qui sap si funciona i perdura en el temps? 
Qui no es recorda del Selva Rock, per exemple? 
Volem fer moltes coses però no puc avançar més ja que no ho 
tenim fermat i no quedaria bé dir que farem això o allò i 
després res de res (rialles). 
Un detall és el Concurs de Cartells de Fira, del que sortirà el 
cartell i programa de Fira 2019. Amb aquest concurs i altres 
novetats que introduirem, si tot va bé, volem fer que la gent de 
Mancor senti més seva la Fira, ja que no ha de ser una suma 

d’actes restringits al plaer d’uns quants, sinó una explosió de participació de la gent per demostrar quin 
poble som, com som i com sabem gaudir de la festa. 
Jaume: Aquesta darrera frase em sona als inicis de la Fira on moltíssima gent del poble hi participava. 

Crec, Joan, que en podrem xerrar més extensament una vegada hagi passat la Fira. 
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·   

A S S O C I A C I Ó  J O V E N T  M A N C O R Í 

QUINTADES 2019 – Dissabte, 21 octubre  

 
Un any més, l’associació Jovent Mancorí, 

organitzàrem la tercera edició de 

la Festa de les Quintades al nostre poble. 

Un any més, hem preparat i organitzat 

la festa amb molta il·lusió, 

ganes i sempre, intentant fer el gust 

de tot el poble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquest any fórem menys que l’any 

passat, però el que si volem destacar, és 

que va entrar a la festa gent més gran, 

de l’any 1932 i que els que compleixen els 18 anys enguany, ens feren obrir les orelles per 

escoltar el manifest que redactaren i llegiren ells mateixos. 
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Manifest Quintos 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mancorins i Mancorines, un any més ha arribat la festa de les Quintades i aquest any som els Quintos 

del 2001 els encarregats de fer el pregó i donar el sus a la festa.  

Primer de tot, volem donar les gràcies al Jovent Mancorí per l'organització de la festa, i a tots els 

presents per fer de Mancor un poble unit, viu i únic!  

Mancor avui s'ha omplit de colors, i és un gust veure tot un poble de festa, deixant de banda les 

diferències per caminar junts cap a un mateix objectiu: Gaudir amb els amics del dia amb seny i cap!  

Avui és la nostra festa, la dels mancorins i mancorines, i vos convidam a gaudir-la i estimar-la perquè 

pugui arrelar amb molta força.  

Molts d'anys a tots! Visca sa festa de ses Quintades! Visca Mancor!” 
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Des de Jovent Mancorí, volem donar 

les gràcies en primer lloc a 

l’ajuntament de Mancor per la gran 

col·laboració, a cada una de les 

Capitanes i Capitans que cada any 

ens ajuden a organitzar cada 

quintada, als bars i restaurants per 

donar cabuda per al dinar i a tots els 

negocis col·laboradors. 

 

 

No ens volem oblidar del Xeremiers 

d’Arrels, del Cor Parroquial, 

de Pere Abrines i Tòfol Frau 

per amenitzar el vespre 

amb la seva música, 

desinteressadament. 

 

 

 

 

I com sempre un GRÀCIES enorme, 

als padrins i padrines del Centre de Dia 

de Mancor, que cada any ens ajuden 

amb la decoració. 

 

Gràcies a tots, esperam que l’any qui vé, 

més i millor. 

I recordau: 

Mancor un poble unit, viu i únic!!!! 
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M A N C O R D E L’A R T 2019 
 

n altre any es va optar pel mateix format de mostrar l'art al carrer per a donar visibilitat als artistes 
mancorins i de fora poble. La novetat d'enguany ha estat la gran participació de joves artistes locals 

emergents. Aquest fet és una gran notícia pel poble de Mancor, ja que aquesta cantera ajuda a fer de l'art 
un senyal d’identitat del nostre poble. Un fet 
destacable enguany, ha estat la gran participació en 
el concurs de cartells amb un total de 13 cartells 
participants, en el que el guanyador va ser el de 
Magda Llabrés de Sa Pobla. 

Mancor de l'art es va encetar amb caire feminista, 
amb un contacontes per a la Igualtat a la Biblioteca 
municipal. La va seguir l'obertura de les exposi-
cions muntades dins l'edifici de l'ajuntament. 
L'exposició més esperada va ser la mostra de fotos 
i vídeos antics recopilats per Manuel Alba i Macià 

Gener, respectivament. Just a l'entrada de 
l'Ajuntament s'hi trobava la reivindicativa 
escultura de Christopher Giri, "One year", per 
reflexionar sobre l'excessiu plàstic que s'utilitza 
actualment. Els més majors de Mancor també 
varen aportar el seu art i varen mostrar el que 
varen fer als tallers del centre de dia. Per 
finalitzar aquest dia Myriam Karina va realitzar 
una sessió de moviment expressiu a la Plaça de 
l'Ajuntament. 

El plat gros d'aquesta edició va començar 
dissabte amb la tradicional pintada d'un mural 
en viu, enguany a càrrec de Carolina Adan 
Caro. En aquesta ocasió el lloc triat va ser el 
camp de futbol i l'obra va ser un dibuix de 
Margot Moles per fer un reconeixement a les 
dones esportistes i a la seva lluita per la 
igualtat. A Mancor de l'art no hi va faltar 
l'entreteniment per a infants, amb el taller de 
Myriam Karina i el carrusel i els jocs reciclats 

de Lila on els més petits varen tenir la possibilitat de ser artistes en aquest dia. 

U 

Christopher Giri, amb el seu pare i mare 
observant la seva escultura 

La plaça plena de mancorins i de fora poble 
mirant l’actuació de Joan Miquel Martorell 

Els petits violistes de l’Escola de Teresa Ripoll 
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Les hores prèvies a l'obertura de les exposicions de carrer i al començament dels espectacles, Mancor ja 
s'omplia de vida amb l'aldarull i nervis dels artistes i artesans fent els preparatius perquè fos un capvespre 
màgic i de trobada d'art. A les exposicions de carrer hi havia artistes locals, situats a la plaça d'Alt, entre 

els que convé destacar a les joveníssimes Júlia 
Moranta i Marta Sebastià (12 i 13 anys). A la 
plaça d'Alt hi havia artistes d'altres pobles i 
també les exposicions de vestits a càrrec de les 
associacions Festa Pagesa i l'Esplai s'Estel. Una 
altra obra d'art a destacar pel seu esperit 
reivindicatiu va ser l'obra d'Oliva Delgado 
"Indiferència". Aquesta obra ens convidava a fer 
una reflexió sobre la situació de les víctimes que 

dia rere dia es menja la Mar Mediterrània davant el 
drama dels refugiats immigrants. Els tallers per nins 
varen continuar durant el capvespre fent treballs 
manuals amb llana, a càrrec d'Eliza Raven i Belinda. 

Els joves de Mancor varen ser els protagonistes 
musicals de l'horabaixa. L'escola de violins de Teresa 
Ripoll per quinta vegada participaven en aquesta diada 
d'art i esperem que per molts d'anys més. Joan Miquel 
Bestard va oferir composicions pròpies a guitarra i veu 
molt sentides. Finalment en Joan Miquel Martorell al 
piano ens va deixar a tots bocabadats amb la seva primera actuació al nostre poble, en la que les 
mamballetes no s'acabaven mai. Entremig vàrem gaudir d'espectacles de teatre i dansa, l'obra "Infinitum" 
ens va recordar un dels problemes més greus que pateix la nostra societat avui dia: l'abandonament de la 
cura del nostre planeta i les seves conseqüències. 

I així va arribar un dels moments més esperats, una 
projecció de video-mapping a càrrec de Miquel Picó, 
un muntatge audiovisual a temps real de les obres 
d'art dels alumnes de l'escola CEIP Montaura amb 
relació a la seva visió de les Festes de Mancor. Un 
espectacle que va omplir la façana de l'Ajuntament 
de llum i color. 

La ruta de tapes i el concert del grup "Notes Lab 
Trio" varen donar la diada per finalitzada. Un any 
més l'Art va ser protagonista i va omplir els carrers i 

places de Mancor de vida, alegria i esperit crític. 

Joan Miquel Bestard durant la seva actuació 

Joan Miquel Martorell amb els seus amics, 
després de l’actuació 

L’obra “Indiferència” d’Oliva Delgado 
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PETITES HISTÒRIES, GRANS DONES 

El mural d’enguany que es realitzà el 28 de setembre al Camp de futbol està dedicat a la dona i l’esport. 
El projecte consisteix en donar veu a aquelles dones que per motius culturals, socials o racials es veren 
abocades a abandonar els seus somnis. En aquest cas Carolina Adan Caro, l’autora del mural d’aquesta 
edició, va elegir la gran història de Margot Moles; una atleta republicana, pionera en obrir el camí olímpic 
a totes les dones espanyoles i que va acabar reclosa a casa pel franquisme. 

Margot Moles Piña (Terrasa, 1910-1987) fou una multiesportista espanyola que practicava hockey, sky i 
pionera en els inicis de l’atletisme femení espanyol. Va aconseguir els seus majors èxits en la modalitat de 
llançament de disc. 

L’any 1936, Margot es va convertir en la 
primera campiona d’sky en competició oficial. 
Margot Moles i la seva germana Lucinda foren 
les primeres espanyoles a practicar atletisme 
de forma professional. 

Margot al costat de Ernestina Maenza foren les 
primeres espanyoles en participar en els jocs 
olímpics d’hivern de Garmisch-Partenkirche 
l’any 1936. 

Durant la segona república espanyola va fer 
feina com a professora a un col·legi 
progressista fins al cop d’estat del juliol del 
1936 i la posterior guerra civil espanyola, en 
aquells moments es va veure obligada a retirar-
se de la seva feina i dedicar-se a cosir roba, ja 
que l’escola es va convertir en un centre 
religiós i varen expulsar les dones de l’esport.  

El seu home, Manuel Pina, va ser afusellat a 
Madrid l’any 1942 en el cementeri de 
l’Almudena, acusat de col·laborar amb el 
legítim govern de la República espanyola. Tant 
la vida com la carrera esportiva de Margot 
Moles, va sofrir les conseqüències del seu 
suport a la República, que va quedar fracturada 
pel règim franquista que la va condemnar a 
l’ostracisme social, a més d’eliminar el seu 
brillant historial esportiu. 
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E S C O L E T A  M O N T A U R A  
(juliol, agost, setembre) 

’Escoleta EI Montaura durant el mes de juliol es prepara per realitzar activitats més lúdiques i 
preparam propostes més dinàmiques per tal de passar els dies de calor d’una manera diferent i molt 

agradable. 

L’horari també és diferent, obrim a les 
07:30h i tancam a les 15:30h. 

El temps d’esbarjo el passam a la primera 
hora del matí per poder gaudir del temps a 
fora de les aules ja que després fa molt 
calor. 

Durant aquest mes feim propostes d’aigua 
per tal de refrescar-nos, els infants s’ho 
passen d’allò més bé. 

Treballam també tota la temàtica que té a 
veure amb l’estiu, cançons, dites, imatges, 
contes…  

El mes d’agost posam vacances i la nostra petita escoleta tanca 
durant tot aquest mes. 

Arriba setembre i estam amb les piles ben carregades per 
començar un nou curs. 

Enguany ens hem 
despedit a la nostra 
estimada companya 
Isa, que comença 
una nova aventura a 
l’escoleta de Cai-
mari, li desitjam 
molta sort i esperam 
que li vagi molt bé. 

Els primers dies 
totes les educadores començam a fer reunions, ens organitzam, 
proposam, preparam aules, programam els primers dies i les 
adaptacions i ens reunim amb les famílies per donar-los la 
benvinguda a ells i als nous alumnes. 

Els primers dies d’adaptació són molt intensos ja que les emocions ens envaeixen per tots els costats. 

L 
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Famílies i educadores intentam que 
aquest període passi d’una manera 
natural i el més important és establir 
vincles de confiança i seguretat. Per 
això volem donar les gràcies a totes 
les famílies per entendre la 
importància de respectar els ritmes 
dels nins i nines i adaptar-se als 
nostres horaris. 

 

Passades unes setmanes començam a tenir un 
clima tranquil, 
els infants co-
mencen a gau-
dir dels espais, 
dels materials, 
les primeres re-
lacions amb les 
educadores i 
els companys, 
començam pe-

tites rutinetes i a treballar hàbits. 

Rebem la tardor, decoram espais i celebram els primers aniversaris. 

Benvinguts al nou curs 2019-2020! 
 

ANIVERSARI D’EN MAKSIMO 
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C E I P  M O N T A U R A 
 

CENTRE D’INTERÈS – UN GRANET D’ARENA 

om haureu pogut constatar, aquests darrers dies els mitjans de comunicació es fan ressò dels 
problemes ambientals que assoten el planeta Terra (canvi climàtic, desforestació, sequera, 

desertització...) la progressió dels quals, lluny de pal·liar-se 
sembla que va en augment. Aquest fet ha remogut 

consciències i ha originat un moviment 
global que s'ha sumat a l'anomenat “efecte 
Greta”: l'acció d'una adolescent de 16 anys 

que ha esdevingut una celebritat 
mundial per la seva perseve-
rança a l’hora de reclamar 
respostes polítiques al desafia-
ment de l’escalfament global. 
“Em vaig prometre a mi mateixa 

que faria tot el possible per 

canviar les coses”—afirmà—. 
Nosaltres ens hem fet nostres 
aquestes paraules i hem decidit 
que també hi contribuirem amb 

el nostre granet d'arena. Un granet 
d'arena, que precisament dóna títol al 
nostre Centre d'Interès d'enguany. 

Ens seran familiars idò durant aquests 
mesos paraules com sostenibilitat, 
efecte hivernacle, escalfament global, 
superpoblació... Aspectes que consi-
deram es mereixen un treball incisiu i 
continu per tal de fomentar actituds de 
respecte i protecció del medi ambient. 

C 
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A més de les tasques pròpies d'aula, també 
hem organitzat activitats i sortides en 
col·laboració i/o mitjançant entitats externes 
que ens ajudaran a aprofundir en aquests 
temes, a més de l'indubtable suport de les 
famílies que amb les vostres aportacions 
liderarem un front comú per assolir els nostres 
objectius: Assumir responsabilitats individuals 
i col·lectives per a promoure un canvi d'actitud 
que ajudin a preservar el planeta Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFEST DELS ALUMNES DEL CEIP MONTAURA - MANCOR DE LA VALL 

El nostre món és un món petit: vivim en un poble petit, anam a una escola petita i nosaltres, si fa no fa, 
també encara som petits... Tot i això hem decidit sumar-nos a la crida internacional que es fa a favor del 
clima i volem convidar tots els habitants de Mancor i dels voltants a fer-ho. Fa molt temps que sentim a 
parlar que la Terra està malalta i qui la fa emmalaltir som les persones; persones com nosaltres que amb 
les nostres accions la contaminam: llençam residus a la mar, usam combustibles, utilitzam poc el 
transport públic... i això no ens agrada. 

Desgel, sequeres, vaixells que deixen el seu fuel a la mar... contribueixen, mica en mica, a destruir el 
planeta Terra. Com que no volem que passi hem pensat que hi podem posar el nostre granet d'arena. 
Entre tots aquest curs pensarem què hi podem fer des del nostre voltant i nosaltres com a individus per 
canviar la situació i durem a terme accions de protecció del medi ambient. Per això, els alumnes feim 
una crida general a actuar ja; no podem quedar mans plegades ja que aquests problemes relacionats amb 
el canvi climàtic ens afecten a tots i a tothom. Estam davant un problema universal. Ens agradaria que 
tots els que som aquí i els que ens escolten hi posassin també el seu granet d'arena per a poder redreçar 
aquest rumb equivocat. 

Algú va dir que molta gent petita a llocs petits fent coses petites pot canviar el món. No sabem si ho 
aconseguirem, del que sí n'estam segurs, és que volem intentar-ho: Volem viure en un món millor! Ara 
ens faria contents que cantàssim tots junts la cançó de les tres erres... i que aquest només fos el principi 
del nostre petit somni. 
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B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L  J O R D I  S A M P O L 

20/09/19 Club de Lectura “Patria” de Fernando Aramburu 
 
  
  
 

 
 

 

 

 

L’autor amb la novel·la ens apropa al "conflicte Basc" i al món d'ETA a 

través de les vivències de dues famílies que malgrat ser amigues, durant 

anys, perden la seva relació a l’entrar ETA en les seves vides, la família 

de Bittori com a víctimes, sentenciades per un poble que els dona 

l’esquena, i Miren que radicalitza la seva postura respecte a la llibertat 

del poble Basc, un cop que el seu fill gran entra a formar part del grup 

terrorista. 

Des d’una perspectiva totalment objectiva, ens mostra les dues cares de 

la moneda. 

 

23/09/19 Celebram el Dia Europeu de les llengües amb un Contacontes: “ Xisco Xer-

raire. Els idiomes ens uneixen” a càrrec de Joan Maria Pascual i gràcies al Centre 

Balear Europa (CBE) 
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Dia 26 de setembre és el Dia Europeu de les Llen-

gües. Aquesta jornada, que se celebra a tota Europa, 

serveix per destacar la importància d’aprendre llen-

gües, augmentar el plurilingüisme i la comunicació 

intercultural. Alhora, vol servir per promoure la ri-

quesa de la diversitat lingüística i cultural d’Europa, 

així com l’aprenentatge de llengües, tant dins com 

fora de l’escola. 

 
27/09/19 Contacontes per a la igualtat de Genèrica : “ Rosa Caramel “ a càrrec de 

Marga Paris (Direcció Insular d’Igualtat ) 

És una bonica història per analitzar els estereotips sexistes de la societat on vivim. Na Margalida ajuda als 

nins a demostrar que, independentment del sexe, som iguals i tenim les mateixes oportunitats en qualse-

vol aspecte de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 HORARI DE LA BIBLIOTECA 
 

               De dilluns a divendres 
 
                           De 15:30 a 19h 
 
 
          
   La bibliotecària, Cati Llabrés 
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R A C Ó  I N F Ú S 
ulturalment és el precursor dels anomenats superherois que, des de fa un temps, dominen el cinema 
i els còmics. Popeye és un personatge creat per Elzie Crisler Segar el 17 de gener de 1929, i publicat 

a la tira còmica Timble Theatre a l’edició del The New York Evening Journal. El seu nom prové de 
l’anglès “Pop-eye” que literalment significa “Ull inflat”, referència eufemística per l’ull que sempre man-
té clos. Popeye i els espinacs formen un bon tàndem indissoluble des de llavors.   

Els espinacs (Spinacia oleracea) són una planta anual cultivada com a verdura. El seu cultiu es pot fer a 
qualsevol època de l’any i es pot consumir fresca, bullida o frita. Actualment és la verdura que més es 
troba congelada. Va ser cultivada per primera vegada a Persia (actual Iran i Irak). Els àrabs l’anomenen 
(en caràcters llatins) Esfenaj (escriuen alpinaj). En el segle VII arribà a la Xina portat pel rei de Nepal 

com a regal especial per a l’emperador xinès. Els 
àrabs la varen introduir a España devers el segle 
XI. Des d’Espanya, es va estendre a Itàlia. Més 
tard, al llarg del segle XV, a tota Europa. La 
seva impulsora va ser Catalina de Medici, a qui 
li agradaven molt, i quan es va casar amb el rei 
de França, va dur cuiners florentins a la cort de 
París. Des de llavors, a la cuina francesa, tot plat 
on hi prenen part els espinacs són coneguts com 
a “plat a la Florentina”. 

És una verdura amb una gran riquesa de vitamines A, C, E i K. Vita-
mines del grup B (B6, B2, B1) i àcid fòlic (vitamina B9). També iode i 
varis antioxidants com els flavonoides i carotenoides (luteïna, zeaxan-
tina, neoxantina). És una bona font d’Omega-3. També conté àcid oxà-
lic, fet pel que s’ha de consumir amb moderació.  

Un mite molt estès d’aquesta verdura, és que té molt de ferro. Per això 
Popeye. Aquest personatge consumia una llauna d’espinacs i li donava 
una força sobrenatural. És un personatge creat per fomentar el consum 
de verdura, en general, i d’espinacs, en particular, els anys 30 del segle 
passat per mor de la desnutrició que patien moltes persones, princi-
palment nins, després de la Gran Depressió Americana. Ho va aconse-
guir. Tal riquesa de ferro té l’origen en un error tipogràfic del científic 
E. Von Wolf, que multiplicà per 10 la quantitat de ferro al consignar 
equivocadament la col·locació de la coma dels decimals. Error que no 
va ser rectificat fins l’any 1981, cinquanta anys més tard. Avui en dia es 
conegut que, en general, hi ha altres verdures i plantes comestibles que disposen de igual o major quanti-
tat de ferro, com es el julivert, el sèsam, les bledes, la col, etc. i en general la majoria de verdures de fulla 
verda obscura.  

C 

Llances en punta d’espinac 
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De fet, el ferro dels espinacs, no és absorbit per mor de l’àcid oxàlic que conté, sent el responsable de que 
el ferro sigui insoluble. De totes maneres, encara que tengui poc ferro i sigui poc assimilable, els espinacs 
són un aliment molt aconsellable, i és suficient escaldar-los o bullir-los lleugerament per reduir el contin-
gut d’oxalats. 

Recomanacions. Comprar espinacs que les fulles tenguin un color verd lluent, mai groguenques. Estojar-
les a la gelera sense rentar, un màxim de 5 dies. Consumir-les ben rentades i coure-les de forma ràpida 
(un minut) dins aigua que prèviament bull. Els espinacs Baby són bons per menjar en ensalades. Els espi-
nacs congelats tenen menor sabor.  

No es recomanen els espinacs cuits i conservats en pots de vidre o de llauna perquè perden molts de nutri-
ents. En aquest cas Popeye estava equivocat.      
 

L A  B O N A  C U I N A 
Preparació: 15 minuts. Cocció: 30 – 35 minuts. Comensals: 4 

                        Ingredients:      Elaboració 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
Nutrients per cada ració: 
. Calories, 220 
. Hidrats de carboni, 8 g 
. Proteïnes, 28 g 
. Grasses, 9 g (inclou 3 g de grasses saturades) 

Bon profit!!! Fins a la pròxima       

           Domingo Llull  

Mig quilo de cuixes de pollastre  
sense ossos ni pell.  
 1 ceba grossa, capolada 
 ½ cullereta de cardamom molt 
 ½ cullereta de pebre bo 
 1 rama de canyella 
 2 alls capolats 
 ½ cullereta de gingebre molt 
 ½ cullereta de cúrcuma 
 1 iogurt natural, baix en grassa 
 Sal 
 1 manat d’espinacs, o 250 gr. si són    
    congelats 
 250 gr. de tomàtiga capolada 
 50 gr. de formatge fresc baix en calories.  

        Per servir: arròs blanc cuit 
 

1.- Retirau la grassa de les cuixes de pollastre i 
feis-ne dos trossos de cadascuna. Posau la carn 
dins una pella grossa amb la ceba, les espècies i 
els alls. Sal al gust (poca).  

2.- Posau la pella al foc mig i dorau el pollastre 
removent fins que agafi color; incorporau el io-
gurt, reduïu el foc, tapau la pella i deixau-lo cou-
re devers 12 minuts, removent de tant en tant. 

3.- Mentre tant, picau els espinacs. Si són conge-
lats, una vegada descongelats, posau-los entre 
dos plats i presionau perquè amollin l’excés 
d’aigua 

4.- Ara incorporam la tomàtiga i que continuï la 
cocció, sense tapar, 2-3 minuts més. 

5.- Incorporam els espinacs poc a poc i remo-
vent. Reduiu el foc, sense tapar, 2 o 3 minuts 
més. 

6.- Afegim el formatge fresc, barrejant-lo bé. 
Retiram la rama de canyella i ho servim. 
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I M A T G E S  D’A H I R 

Quintos nascuts l’any 1937  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a un caramull d’anys que els “QUINTOS” —així és com es deia als joves que havien nascut el mateix 

any— abans d’anar a fer el Servei Militar, solien passejar-se pel poble amb una gerra buida. Passa-

ven per les cases per recollir algun donatiu i després fer alguna festa, un dinar, sopar, anar a alguna font 

de possessió a passar-hi el dia fent una rialla, era una manera de cercar un divertiment, que aleshores 

no abundaven. 

Aquest grup d’amics, anaren a fer un dinar a sa font Rafal. Segurament que s’ho passaren molt bé. 

Abans feren un gelat a la plaça de Baix, a la bodega que hi havia, on ara hi ha la botiga. 

A la foto en falten alguns. Les imatges són de baixa qualitat i ha estat impossible arreglar-les perquè sor-

tissin tots. Crec que coneixereu els que estan a la foto, excepte un que era de sa Pobla, que estava con-

vidat.  

Ells són, començant per darrera, d’esquerra a dreta, drets: en Joan Martorell, Minyè, la somera, que no 

sé de qui era, i en Biel Gual, Perdiu. 

A davant, acotats: un amic de sa Pobla, en Jordi Moranta, Escolana, en Joan Martorell, Rata, i en Mont-

serrat Fontanet, de s’Ametlar.  

Els qui no estan a la foto i eren quintos, en Nofre Bonafé, Llater, i en Sebastiá Ripoll, Tià.  

Foto propietat d`’Antònia Fontanet Mateu.  
                                        Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora  

F 
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I M A T G E S  D’A H I R 

Grup de l’escola de les Monges Agustines. Juny de l’any 1944 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
questa imatge recull els nins i nines que a final del curs 1943-44 anaven a l’escola de ca ses Mon-

ges. Podeu veure que els assistents eren nins i nines, petits i grans. Així i tot estaven agrupats per 

edats. Si mirau la foto de prim compte, podeu observar que els infants petits estan en braços de les se-

ves germanes més grans. 

Les monges Agustines feren l’entrada a Mancor el 20 de juliol de 1878, i mentre es construïa el convent, 

residiren a una casa del carrer Nou. Deixaren Mancor l’estiu de 1972, però abans, quan es va implantar 

l’EGB, mitjançant la Llei Villar Palasí de 1970, ja deixaren l’ensenyament reglat i es dedicaren només als 

pàrvuls. 

L’ensenyament de les nines consistia, especialment, en llegir i escriure, cosir, brodar, filar, fer randa i 

altres manualitats de la casa: Assistien a escola fins que els pares volien. Fins a partir de l’any 1955 no 

se’ls entregava el certificat d’estudis. 

No vull deixar de destacar, a més de l’ensenyament, la tasca social tan important que feren les Monges 

Agustines amb l’atenció sanitària als malats. 

Fotografia: Biel Pocoví, arreglada per Eduardo Rovira                    Comentaris: Biel Pocoví Pou, Pastora 

A 



 

P E R   R E C O R D A R  

L’AIGUA POTABLE A MANCOR DE LA VALL  

Període inicial. 

El mes de maig de 1959, l’Ajuntament va aprovar el projecte de distribució d’aigua potable a tot el poble. 
Per a un millor sanejament i disposar d’aigua a les cases, l’aigua de pluja ja no era suficient, malgrat 
s’omplissin les cisternes. Per altra part les dones havien d’anar a rentar als rentadors públics de sa Font. 
En un principi es va creure que l’aigua de les fons de Biniarroi seria suficient, però aviat es pogué com-
provar que, sobretot a l’estiu, l’aigua era insuficient per satisfer a la població. Per alleujar aquesta man-
cança, l’any 1972, es connectà l’aigua de la Font pública a la xarxa general. 

Altres accions dutes a terme.   

El primer ajuntament democràtic, elegit l’any 1979, amb l’acord de tots els membres del consistori, es va 
decidir a posar tots els mitjans al seu abast per solucionar el subministrament d’aigua potable. Aleshores, 
només se subministrava aigua tres dies a la setmana, unes hores i per sectors. 
El primer que es va fer fou reparar la canonada de la font de Biniarroi. Es va comptar amb l’ajuda desinte-
ressada de veïnats i l’ajuda econòmica de l’IRYDA i de la Caixa de Balears Sa Nostra.  
Davant la manca d’aigua l’Ajuntament va realitzar un seguit de sondejos a Santa Llúcia, can Gallina, sa 

Devesa, Massanella i Son Maga, fent una despesa de 4.900.000 pessetes. No hi va haver cap sondeig 
amb resultat positiu. 
Vist el poc encert amb els sondejos, L’Ajuntament es posà en 
contacte amb el senyor de Massanella. El batle, Biel Pocoví, 
i una representació del consistori demanaren a D. Ignasi Coll, 
propietari de la Possessió de Massanella, que cedís al poble 
l’ús de l’aigua de sa Font des Prat. 
Es va arribar a un acord i tots els dissabtes entre 60 o 70 per-
sones anaven de gratis a pujar tubs per l’obra, ja que el pres-
supost era molt elevat i l’ajuda del Govern no bastava per 
comprar el material. Degut a què es va entubar i tapar la sí-
quia, algunes persones espanyaven els tubs per estar encontra 
de l’obra. Va intervenir el Governador, Sr. D. Martín Plasen-
cia, que en tot moment es va posar al costat del poble. La 
voluntat i l’empenta dels manacorins i mancorines, va acon-
seguir que l’arribada de l’aigua de la font des Prat fos una 
realitat el dia 9 d’abril de 1983.  

Darrera acció duta a terme 

L’any 1992, degut a l’augment de la població, mancava aigua. 
L’Ajuntament, amb l’assessorament dels Tècnics del Servei 
Hidràulic, va dur a terme un sondeig que va donar aigua, al camí que va a Selva i surt passat Son Maga. 
L’any 1993 es va inaugurar. El cost va ser de 84.703.305 pessetes. Al mateix temps es va asfaltar la carre-
tera de Mancor a Caimari, amb un cost de 4.200.000 pessetes.  

Foto i comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora 

 

Amb gran alegria el poble rebé l’aigua 

al camí de Massanella 
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