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Editorial 

En ple confinament hem enllestit aquest número 
corresponent al primer trimestre de 2020. Pensàrem que, 
malgrat l’aturada de la vida diària del poble, havíem 
viscut, abans del confinament, les festes de començament 
d’any, Any Nou, Reis, així com les festes de sant Antoni i 
el Carnaval i era convenient servant-ne memòria, sobretot 
a la Crònica. 

Per altra part, feim constar, més o manco, el que ha succeït 
al poble el temps del confinament fins al 31 de març. Hi 
trobareu, a la Crònica i a l’apartat Ajuntament Informa, els 
Bans de Batlia i les notes informatives i orientatives, que 
han sortit des de l’Ajuntament, dirigides al poble, per 
ajudar a viure més resignats en la situació que hem patit. 
Cal dir que tothom ha viscut el confinament amb 
responsabilitat i consciència col·lectiva en bé de tots. 

Una d’aquestes activitats, organitzada per l’Ajuntament ja 
dins el mes d’abril, fou el concurs de fotografia de 
panades, que va tenir una participació molt notable. Hem 
volgut recollir la fotografia, presentada al concurs per Cati 
Amengual Mateu, que fou considerada la millor, per 
encapçalar la portada.  

Per altra part trobareu a la revista les col·laboracions 
habituals de cada trimestre. És interessant la descripció del 
que succeí a Mancor el 28 de maig de l’any 1917, l’acte de 
la col·locació de la primera pedra de les escoles de 
Mancor, que es va fer a sa Devesa.  

Esperem que aviat puguem retornar a la normalitat diària 
de la vida en el nostre poble. 
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C R Ò N I C A 
 
Gener 
Dies 2, 3, 4, 5. Torneig de futbol del CE Montaura, infantils, cadets i juvenils. 
Dia 3 a l'església es va fer la representació de “L’Adoració dels Reis d’Orient a càrrec de l'Associació 
Cultural Es Seregall, acompanyat d’un quartet de música clàssica. 
Dia 4 es va fer la xocolatada amb ensaïmades a  Santa Llúcia.  

Dia 5 els infants de Man-
cor es reuniren a la plaça 
de Baix esperant la visita 
dels Reis d´Orient. Arriba-
ren acompanyats de Vall-
tukada i tres carrosses. 
Una feta per l´APIMA del 
CEIP Montaura, una altra 
pel joves del club d´esplai S´Estel.  

Una vegada saludat el poble des del balcó de l´Ajuntament, els Reis repartiren els regals a dins l´església. 
Aquest dia es va fer entrega dels premis del concurs de betlems: Primer premi, Joana Gomila i                                                  
Maria Frontera; segon premi, Francesc i Simó Ramis; tercer premi, Paula i Llúcia Frau Morey. La postal 
guanyadora que serà portada del programa de les properes festes de Nadal fou per na Paula Frau. Enhora-
bona a tots els guanyadors. 
Dia 6 la missa dels Reis tancà els actes nadalencs.  
Dia 8 de gener es va entregar als usuaris del Centre de 
Dia l'obsequi especial per haver fet el betlem exposat a 
l'Ajuntament de Mancor de la Vall durant les festes de 
Nadal. En principi l'obsequi especial havia de ser uns 
jocs de taula però al final s'han estimat més un bon cui-
xot salat! Salut i bon profit!  
Dia 10 l´Ajuntament informa de la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i mi-
croelèctriques. 
El dissabte dia 11, l´associació Amunt i Avall va organitzar una xocolatada i bingo. Durant el matí es 
feren les ensaïmades que es menjaren al capvespre. Tot boníssim!! 

El diumenge dia 12, excursió, la quarta eta-
pa de la Travessa GR221 - Ruta de pedra en 
sec des d'Estellencs fins a Banyalbufar. Els 
senderistes caminaren  uns 9,5 quilòmetres 
per Son Serralta, la font de s'Obi i les cases 
de la finca pública Planícia i els Rafals. 
Tengueren un bon temps.  
 

 

Els Reis amb ell patges i la Valltukada 

El grup a la plaça de l’ajuntament de Banyalbufar 

      Recepció dels Reis a l’Ajuntament 
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Dia 13 l´ajuntament informa de les subvencions del Consorci de la Serra de Tramuntana per a l´any 2020. 
Aquest dia la premsa publica que “Mancor enguany no cobrarà la taxa de fems als habitatges vacacio-
nals”. 
Dia 14 l´ajuntament informa de què l´Agència Tributària de les Illes Balears atendrà a les oficines de 
l´ajuntament els dies 17 de gener, 7 de febrer i 3 de març. 
Aquest mateix dia la premsa publica “Se inician los trámites para declarar la “Baixada del corb” de 
Mancor Bien Inmaterial”. 
Dia 15 l´Ajuntament informa dels Cursos de Llengua Catalana i dels Cursos de Conversa de Llengua Ca-
talana que es faran a diferents municipis de Mallorca. 
Dia 16 es publica a premsa “Atan con una cuerda la puerta del bus de linia Mancor-Inca para evitar que 
se abra”. 
Dia 17 l´ajuntament informa que aquesta setmana ha entrat en funci-
onament la Targeta Gent Gran, promoguda pel Consell de Mallorca. 
Dies després s´informa de què a les oficines de l´Ajuntament es pot 
tramitar aquesta targeta. 

El dissabte, dia 18, va 
començar la festa de sant 
Antoni amb l’encesa del fogueró, sortida dels dimonis, torrada 
popular, ballada popular a càrrec de Festa Pagesa i la VIII So-
nada de ximbombes i glosada.   
El mateix 
dia l’ajunta-
ment infor-
ma que do-

nades les previsions de pluja i vent per demà diumenge 
19 de gener i per evitar que tots els que fan carrosses i 
comparses facin feina de bades o que no es pugui lluir 
com pertoca, l'equip de govern ha decidit aplaçar la Baixada del Corb i les Beneïdes al proper diumenge 
26 de gener.  
Dia 20 l´ajuntament informa de que ha plantat 50 murteres, cultivades en el CEFOR, a la jardinera habili-
tada a la font de pedra del carrer Rambla de la Devesa, Font de sa Murta.  

Dia 21 va morir a Mancor, de forma sobtada, en Pedro Mir Torrandell, 
espòs de na Maria de can Rata, als 89 anys d’edat. Donam el condol 
als seus familiars i amics. 

Dia 22 es va celebrar una sessió 
ordinària del Plenari de l´Ajunta-
ment. Un dels temes tractats fou posar en coneixement la meva 
renúncia com a regidora.  

Font de sa Murta 

Després del Plenari del dia 22 
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Dia 23 es publica a premsa “ El TSJB exime a Mancor de pagar dos millones por demolir una obra ilegal 
en ANEI”. 
Dia 24 va morir a Mancor na Bel Estrany Vicens de ca sa Comare, als 89 anys d’edat. Donam el condol 
als seus familiars. 
Aquest mateix dia es varen casar Pere Francesc Crespí Lannigan i Nadia Morales  Martín. Enhorabona!! 
Dia 25 es va iniciar el curs ”Aprenem a fer senalles” organitzat per l´associació Amunt i Avall i que ten-
drà una durada de 7 sessions.  
El diumenge dia 26 es feren els actes que restaven de la celebració de la festa de Sant Antoni: la represen-
tació de la llegenda de Sant Antoni; la baixada del corb, que va ser un poc més llarga, ja que no va volar 
directe de cap a la plaça de l´Ajuntament. Seguiren les beneïdes on només hi participaren dues carrosses, 
les dues de l´esplai. En fou la primera “S´Esplai tria bessó” i la segona “Segadors”. Es va donar un pre-
mi per comparsa a Valltukada. Els premis als animals foren pels cans de Toni Martí, Aina Martorell i al 
de Joana Aina i Margalida Aloy. Enhorabona!  

 
 

Aquest mateix diumenge la premsa va publicar: “Clara Fontanet será la nueva regidora de Cultura tras 
la renuncia de Joana Maria Alba”. 
Dia 28, i degut a les tasques de manteniment, l´empresa de subministrament d´aigua informa de que es 
realitzaran talls d´aigua als carrers Biniarroi i Montaura. 
Dia 29 va morir a Valldemossa el mancorí, Felip Reynés Amer, Marranxo, als 92 anys d’edat. Havia nas-
cut a Biniarroi. Donam el condol als seus familiars. 
Dia 31 a la biblioteca, l´hora del conte fou a càrrec de Damià el Bufó que va dur el conte “La cançó del 
Bosc. Aprenem a respectar la natura”. 
Aquest mateix dia el CEIP Montaura proposa el dia sense cotxes, i proposa a tots els pares i mares, en la 
mesura possible, que no utilitzin el vehicle particular per acompanyar els infants a l'escola, de manera que 
els nins i nines arribin a peu, amb bicicleta o amb patinet tant per anar com per tornar de l'escola. 
Amb aquesta iniciativa el CEIP Montaura pretén conscienciar sobre la sostenibilitat i ajudar a minvar els 
efectes del canvi climàtic començant allà on ens afecta més, a ca nostra. 
També aquest dia l’ajuntament informa dels cursos que oferta la Unió de Pagesos de Mallorca durant el 
mes de febrer. 

Febrer 
L’Ajuntament informa que a partir de dia 1 la gestió del Parc Verd es farà temporalment per part de la 
Fundació Deixalles. S´informa de les normes d´ús i de l´horari. 

Els segadors, carrossa de s’Esplai 
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Dia 4 es va fer una reunió baix el lema “Seguim?” per a dones que han participat o volen participar als 
“Tallers per a dones”, per tal de decidir si se segueix amb els tallers i amb quins. Organitzat per Serveis 
Socials de l´Ajuntament. 

Aquest mateix dia, amb motiu de celebrar-se el “Dia 
mundial contra el càncer”, la junta local de l'AECC i l'A-
juntament de Mancor de la Vall han penjat una pancarta a 
la balconada de l’Ajuntament en suport a totes les perso-
nes afectades per aquesta malaltia. Molta força a totes i 
tots els qui lluitau contra aquesta malaltia!  
Dia 5 va néixer el nin Breyling Matheo Granera Mendoza, 

fill de Domingo Gonzalo Granera Jirjon i Enriqueta del Carmen Mendoza Barrera. Enhorabona!!! 
Dia 6 el Consell de Mallorca va fer la  XIX Gala de l´Esport 2020 reconeixent els mèrits aconseguits per 
esportistes federats en edat escolar durant la passada temporada en diferents modalitat esportives. Mancor 
va rebre una distinció especial pel suport a l'esport base i a la promoció de l'esport en el nostre municipi. 
Estam d’enhorabona! 

L'esportista mancorina, Irati Fonse-
ca, va rebre un reconeixement pels 
èxits esportius aconseguits, en es-
pecial per la primera posició al 
Campionat d'Espanya per equips de 
gimnàstica. Enhorabona campiona! 

Dia 7 l´ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) atén directament a les ofi-
cines de l´Ajuntament. 
Dia 9 es va fer la etapa 5 de la Travessa GR221. Des de Banyalbufar a Esporles, 

conegut com el Camí des Correu, d’una distància 
d’uns 7,6 quilòmetres. 
Dia 12 de febrer es va fer una donació de sang a la 
sala d´actes. Es varen acostar 19 persones. Es van 
aconseguir 16 donacions i 1 persona va donar sang 
per primera vegada. Moltes gràcies! 
Dia 17 l´Ajuntament informa que el 21 de novembre 
la VII Edició de curses a la Serra de Tramuntana es 
farà al nostre poble. 

C A R N A V A L  2019 

Divendres, dia 21, es va fer la rueta dels infants del CEIP Montaura per diferents carrers del poble i final 
al pati de l’escola amb el grup d’animació infantil Baila con Mar. També hi participaren els usuaris del 
centre de dia. Al capvespre feren la rueta de l’escoleta Montaura que arribaren fins a la plaça de 
l’Ajuntament. Més tard es va fer un taller de màscares a la plaça d’Alt aprofitant la carpa on el vespre es 
va fer el ball i concurs de carnaval amb 4L i DJ Lino. Els premis per a les millors disfresses foren. indivi-
dual femení, Dolors Busquets; individual masculí, Pere Perelló; per parella, Margalida Rotger i Joan Toni 
Jaume; i la millor comparsa pel grup Samurais. Enhorabona.  

Irati Fonseca 
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Dia 22  a les 20 h al teatre es va fer la representació “Present “I am” performance dansa-teatre” per Myri-
am Karina Martino Zambon. 
Diumenge 23 es va fer una rueta des de la plaça Espanya fins a la plaça de l´Ajuntament on el grup Fili-
granes animaren i feren ballar als presents. Un dematí molt assolellat. 
Dimarts 25, darrer dia de carnaval  es va fer l´enterrament de la sardina que va sortir de l´ajuntament amb 
comitiva fúnebre per endolats, endolades, acompanyats de Valltukada. El dol fou cremat per un grup 
d´infants al fogueró de la plaça de Baix on després es va fer la torrada de sardines.  

Taller de màscares Rueta CEIP Montaura i usuaris del centre de Dia Individual femení 

Escoleta Montaura Comparsa grup Samurais 
Individual masculí vestit  
de negre, ben acompanyat 

 Rueta 
Parella guanyadora 

Enterro de sa sardina 

Valltukada 
a l’enterro  
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També el dia 25, i degut a tasques de manteniment, l´empresa que subministra l´aigua Aqua-Illes va fer 
un tall durant unes hores a varis carrers. 

Dia 27 han celebrat el seu matrimoni José Wilfredo 
Mendoza Castillo i Kahina Bouaissi. Enhorabona!! 
Dia 28 el policia local ha fet un taller amb els infants 
més petits del CEIP Montaura.  
Dia 28 han celebrat el seu matrimoni Guillermo José 
Buades García i Maria Magdalena Pizá Vaquer. Enho-
rabona!! 

Març  
Dia 3 l´ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears) atén directament a les oficines de l´Ajuntament. 
Els dies 5, 6 i 12 a la plaça de l´Ajuntament es va fer ”Mancor reacciona”. Acció artística i participativa 
en col·laboració amb el CEIP Montaura. Tractant els efectes del canvi climàtic i la nostra petjada. Hi va-
ren participar distribuïts en diferents grups a cada sessió els alumnes del CEIP Montaura. 
Dia 5 va néixer Laia  Crespí  Morales, filla de Pere Francesc Crespí i Nadia Morales Martín. Enhorabo-
na!! 
Dia 6 Es va fer un Taller d´autoestima a la sala d´actes de l´Ajuntament presentat per Espai de dones “En-
cantades per Mancor”.  
Aquest dia a l´ajuntament es va penjar una pancarta amb el lema “ 8M. Som poble feminista” per a donar 
suport a aquesta campanya i es dona informació de la I Jornades de municipalisme feminista organitzades 
pel Consell de Mallorca. 
Dia 8 i en motiu del Dia Internacional de la Dona, 
es va fer una torrada, lectura de manifest i un 
“Tardeo amb Fenomenos Band” al carrer Montau-
ra. Organitzat pel Grup de dones feineres.  
Aquest mateix dia de les 9h a les 13h es va fer la 
Diada de l´escoleta del Club esportiu Montaura. Al 
capvespre hi va haver el partit del grup infantil i un  
del grup Amateur. 

I també dia 8 l´Associació d´Amics de la Tercera edat va fer un 
dinar i assemblea anual amb els socis al casal de Cultura. 
Dia 9 de març es publica la data prevista per la Diada Solidària 
organitzada per l´Associació Amunt i Avall, que s´espera fer el 
darrer diumenge de maig, dia 31. 
El mateix dia el Policia Local de Mancor i la Policia Tutor de 
Sencelles han fet una xerrada sobre bulling i ciberbulling , la 
importància del número d'emergències 112 i la igualtat de gène-

re dins la Policia Local amb els alumnes de sisè del CEIP Montaura, a més d’altres informacions 
Amb els alumnes de cinquè han xerrat sobre els perills de les noves tecnologies, la importància del cintu-
ró dins el vehicle així com la importància del casc, llums i robes reflectants quan anam amb bicicleta. 

Na Magdalena Grau  
va llegir el manifest 
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Dia 10 els alumnes de sisè del CEIP Montaura i treballadors de l'IBA-
NAT han executat una nova actuació en el Jardí Botànic. El tècnic 
Carles Cardona, ha explicat als alumnes alguns detalls molt interes-
sants sobre les plantes i el seu reconeixement. Tots junts han col·locat 
40 cartells de fusta comprats pel CEIP Montaura on l'IBANAT ha gra-
vat el nom de cada planta. 

COVID-19 
D’ençà del mes de febrer es varen anar produint uns fets excepcionals degut a l´expansió mundial i poste-
rior declaració de pandèmia del nou coronavirus. La informació rebuda per part de l´Ajuntament ha estat 
abundant i per tal de no transcriure-la  completament a la crònica, anirem alternant la informació, que s’ha 
produït d’ençà de mitjan març fins a final de mes en relació al Coronavirus, amb l’apartat de la revista, 
titulat: AJUNTAMENT INFORMA. 
Dia 12 El batle dicta un ban on s´apliquen les mesures restrictives publicades en el document elaborat per 
la Conselleria de Salut i Consum en relació a la Informació institucional sobre el coronavirus. (vegeu el 
ban complet a AJUNTAMENT INFORMA)  
Dia 13 es va fer el primer taller per a pares i mares organitzat per l´APIMA del CEIP Montaura. Taller 1. 
Què no veig i passa. 
El mateix dia el batle fa un altre Ban (vegeu el ban complet a AJUNTAMENT INFORMA)   
Dia 14 es declara l´ESTAT D´ALARMA a tot l´estat que es fa efectiu a partir del dia següent. Aquest dia 
es difon “Creus que pots tenir el coronavirus?” un document de l´IBSALUT. 
Dia 15 es publica un altre Ban de Batlia (vegeu el ban complet a AJUNTAMENT INFORMA)   
De manera espontània i per iniciativa popular, la gent de tot el país fa una quedada a les 20 h per sortir a 
finestres, balconades, terrats... i fer mamballetes com a agraïment a tot el personal sanitari, forces de se-
guretat, transportistes, personal de neteja, empleats de tendes de queviures... en resum a tothom que ha de 
fer feina per a ajudar a que la resta pugui quedar a casa. De manera especial a la gent que tracta directa-
ment amb els malalts de COVID-19. 
Mancor s´uneix a aquesta iniciativa i l´amplia i l’adapta per zones. Des d´aquest dia no es deixa de fer 
mamballetes. 
Dia 16 es comunica que s'han suspès els procediments judicials i que el servei ITV només atendrà vehi-
cles d'emergència i transport públic. (vegeu AJUNTAMENT INFORMA l’apartat, tens dubtes?) 
Dia 17 l´ajuntament publica:  ENS DIVERTIM A CASA!  
En aquests dies de confinament i responsabilitat col·lectiva des de l'Ajuntament de Mancor de la Vall vos 
volem proposar algunes iniciatives artístiques i d'entreteniment per a seguir fent poble des de casa. La 

primera proposta és un festival de play-back i karaoke virtual. Gravau-vos 
cantant, ballant, sols, amb la família i enviau el vostre vídeo a l'email gvi-
llalonga@ajmancordelavall.net. Amb totes les gravacions farem un muntat-
ge ben especial! 
Dia 18 l´ajuntament publica “Durant els dies d'aïllament si coneixes algú 
que necessiti ajuda per anar a comprar queviures, per anar a la farmàcia, per 
anar al metge amb cita prèvia, per rebre menjar a domicili, etc. contacta 
amb l'Ajuntament (telefona al 971501776 de 8.00h a 14.00h). 

mailto:gvillalonga@ajmancordelavall.net
mailto:gvillalonga@ajmancordelavall.net
https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1390461124449180/?type=3&eid=ARB8thnTrPN6bADxWIlG0LmKK54KWBleGF1JmMVzt9fwYNxzbltiXv7XwxsVB-4PYNsTMwz16ytvZMyL&__xts__[0]=68.ARAq-Fa5i2zsRpyLmX6HcRXh2yTLYxJd3EkUX0rMH3IFrQ_IITJBQrWEzM-5Q5TygUODCDHF0bSPNF77cFk-haK66n7VlZ2NNE6_kzLU4pPVLds1ay_RkRzpBvCIluWXvFAj1r1naKMSF5JXcsT1LLpj16JiaLITicCghVVivOL6fQIM5eiibDLRvE2EmD-Pzv-GT9lddMIpqr4lsyW30ZZ4zf1xaAspsguhLBYSmxERkdrdYiqYqRfsiokixzoi-mqvjBATeKnevrHAWyFy_Yj3RfbQ0-RJW0ao8uSo-U3yDv7qOQ67zWbG7cuoJOYvuH-5LQg2JqA_YYkkijMpGFPWmw&__tn__=EEHH-R
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Dia 18 mor Jaume Estrany Canudas a l´edat de 91 anys. Degut a les indicacions de les autoritats compe-
tents davant el coronavirus queda postposat l´acomiadament per quan les circumstàncies ho permetin. 
Rebeu el condol tots els familiars. 
Dia 19 es publiquen les recomanacions a seguir quan es va a comprar (vegeu AJUNTAMENT INFORMA). 
Dia 21, l’Ajuntament publica: “En el Dia Mundial de les persones amb Síndrome de Down volem fer un 
especial reconeixement a la nostra estimada Maria Antònia, qui ja fa 15 anys que treballa a l'Ajuntament, 
després d'acabar el cicle formatiu a l'IES Pau Casesnoves d’Inca. Amb aquesta celebració es vol augmen-
tar la consciència pública i recordar la dignitat inherent, la vàlua i les valioses contribucions de les perso-
nes, com na Maria Antònia, com a promotors del benestar i de la diversitat de les 
comunitats. També es ressalta la importància de la seva autonomia i independèn-
cia individual, en particular la llibertat de prendre les seves pròpies decisions.” 
El mateix dia publica que el dia Mundial de la Poesia no es poden celebrar els 
actes previstos, per la qual cosa l´Ajuntament convida a publicar poemes a les 
xarxes socials de l´ajuntament.  
Dia 22 l´Ajuntament informa de les mesures permeses durant l´estat d´Alarma en 
relació als nostres animals (vegeu AJUNTAMENT INFORMA).  
També s´informa de la consulta virtual que ofereix el servei d´atenció Primària 
on es poden enviar missatges  per Twitter, Facebook o Instagram. Per tal de descongestionar la feina als 
centres de salut. 

Dia 23 l´Ajuntament informa de que ha comprat una camilla elèc-
trica pel Centre de Dia que permetrà una millor atenció als usuaris. 
Dia 24 l´ajuntament informa que està fent feina en l´aplicació d´un 
paquet de mesures econòmiques de competència municipal per tal 
d´ajustar el cobrament de quotes i taxes per a pal·liar els efectes de 
la crisi pel coronavirus Covid-19. Són exemples la bonificació de 
la taxa de l´escoleta municipal proporcionals als dies que aquest  
no presti serveis. Mesura igual pel Centre de Dia. Bonificació de 

taxes municipals en aquells comerços i empreses obligats a 
aturar la seva activitat. 
També informa que amb l´ajuda de protecció civil s´ha iniciat 
la desinfecció dels carrers i espai públics amb aigua i lleixiu. 
Dia 25 l´ajuntament informa de les recomanacions a seguir si 
és indispensable sortir de casa. Es recorda que és important 
seguir les recomanacions i instruccions dels organismes ofici-
als. 

Aquest dia es publica el videoclip que han fet les treballadores del Centre de Dia. 
Dia 26 l´Ajuntament informa de la campanya envers el comerç. “Ara els petits 
s´han de fer grans”. Més que mai compra a les botigues locals. S´aprofita per agrair 
a tothom que hi treballa per mantenir la seva activitat. 
Dia 27 s´informa  de l´Atenció a l´emergència social per part de l´IMAS que ha 
habilitat el número de telèfon gratuït 900100444. Es recorda que els serveis socials 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1392844104210882/?type=3&eid=ARC3A19ANaLWFXIxGyBnxucwCfkW9twgtUo60bYOAMcKgWOckPcXPLMEjRz9DZ_I5WVr6ID8_6Q23m62&__xts__[0]=68.ARCxRQ14HbeYrBUAyZ-kWTyaqcthbq45cgMOLpzxQQ8ITpBWaFMms2xKNZp8ByHPzby75q5828ZJ07W8508T9DsQDbWPRlrvzisS0cwdmLFm1lDy35LHoEK5Bwwg8PY87RrtDZsYyQCZoCJBtkZBKAkUgiwEdDsQ3AU7SFEuuNVtPlaJU2-NqIKW-1cRstFC3jlWFsdA7xYIERbICZ1izEORsdsyYSd9Bnavgs0LjpqpoNao4a_Jjj6T5O5lHdmI5K9UfvePkfVwsM63i47xHDI5pGva7rbgRtqmgZjg-vyJic0dUI5yTPUUZv_nj9HO2paO7Q9eDjlFkZCBA_OpGeD02g&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1397332490428710/?type=3&eid=ARBKRMiEdmtO-oTkeLBU1JWEzDlrmkkQ0yvOBYfKCbteSbpS3EBYIRb3ukH42f8K2QHDBfbpgq-4ElrG&__xts__[0]=68.ARBQpCILOEOjfh4eMhbh6Pgf6HhqEO_vU57Lqb7RzsQ9N-gynbQY5F_l-jXGMsENSCF6jY7T5LUqCDe9MRUlU6SqyeaSUGjsiX_aZKYoW1yw03eCdyPRirmrCdr65CirqkIy1-T96zQB2cVxYQ8myi-H4Iv331cEJr-JXYRFywZXVZt-nulXhrS2WsHWbRKFzfq1Pe1B8bUde5rAYcTrZB3NXgbJsh2KU-HydxyDgzD0jl0lRnPNYAEob2tecGDqUqWpziG0wCAnLV0s6uawcAPXMVMAT6in5d3K1EHJcAl_XBhPkf1liNT1jw4TtzRYGI97frrQU0c-lBGR575ydM8lkA&__tn__=EEHH-R
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de l’Ajuntament segueixen fent feina i s´hi pot contactar telefonant a 
l´Ajuntament de dilluns a divendres de  9 a 14 h. 
Dia 28 es va proposar per part de l´Ajuntament apagar el llum i fer ús 
d´espelmes des de les 20:30  les 21:30 h per tal d´adherir-se a la campanya 
“L´Hora del Planeta”, iniciativa mundial impulsada pel WWD. 
També es va proposar fer manualitats des de casa, una iniciativa  artística i 
d´entreteniment, i enviar una foto per correu. La idea és guardar-les per fer 
una exposició. 

Dia 29 es va publicar un ban de Batlia ben interessant pels infants del poble (vegeu AJUNTAMENT IN-
FORMA). 
Dia 30 l´Ajuntament envia l´enllaç per qui vulgui consultar el Reial Decret-llei 10/2020 de 29 de març. 
Dia 31 l’ajuntament informa que queda temporalment suspès el canvi d'estacionament trimestral per tal 
d'evitar que s’hagi de sortir al carrer a canviar l'estacionament dels vehicles. 
 

Joana Maria Alba Mateu 

 
 

              CONFINAMENT EN EL POBLE 

 El poble en silenci  
   Els cotxes aturats 
     Els bars tancats 

              I  T O T H O M  A  C A  S E V A !!! 
 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1398264623668830/?type=3&eid=ARC57GKMtOZuI5TX8WUohr5UR3ke0-nOszu4rrcZ1KTfUFPn7DvuVLGr-ZEOpS7gyC_pjh2gh1IsPUAv&__xts__[0]=68.ARACp-WseGPz1ep0e2neJhD7dCrUxAJvYgsgBD9TyIVFRtwfuAMMCiXy9r-h0qhf217dKRFtiehuFXLjm0r0_WI9dRCoJ4u68k7KKyMyh1ahTSOS_lJemlpDjHNZ1t71vGZWGmo6rSvrdr7nQGTj82Rej-8HXl50_t-RXkHbgmnqAhFrxHyUkU4G_r23N1UBt-2ldNOfWKvR9tmo9tDDd2bbjLJmgX_qsn7hnTCuDK3GBhgaCm7-njemPTpmjzmwWOck0NZO6OolsPbqfSGXzlDN3h-Wn1o22oncNJny2vismUVxzOu5c2PoI9zzjEDjBOnJQAkdHt0mGQk5gjtkixQmeg&__tn__=EEHH-R
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A J U N T A M E N T   I N F O R M A 

 

a informació que aporta l’Ajuntament per aquest segon trimestre de l’any 2020, està restringida 

degut a la problemàtica sorgida arran de la pandèmia del COVID-19, que ha trasbalsat el món i ens 

ha reclòs en un confinament durant molt de temps. 

En el mes de gener va tenir lloc un plenari, però l’acta del ple encara no està aprovada, s’hauria fet al 

plenari previst per al mes de març, aquest plenari no es va poder fer, per tant no s’insereix l’acta a la 

informació. 

Per tant, donarem compte d’alguns esdeveniments en els quals l’Ajuntament ha estat present i sobretot 

trobareu una informació exhaustiva, amb els Bans que ha tret la Batlia i també amb els diferents 

comunicats fets per l’Ajuntament en relació al seguiment de la pandèmia en el mes de març. Així i tot 

realment serà un complement informatiu de tot el que es recull a la Crònica del trimestre. 

Notícies ... 

 * El passat dia 24 de gener se va celebrar el Dia Internacional de l’Educació i des de l’Ajuntament de 

Mancor de la Vall volem encoratjar i donar tot el nostre suport als docents en uns moments en que la 

seva tasca torna a estar en entredit per part d’alguns partits polítics. 

Des de l’Ajuntament estam treballant, juntament amb la Conselleria d´Educació del Govern de les Illes 

Balears, perquè aviat es puguin iniciar les obres d'ampliació del CEIP Montaura. La Conselleria té una 

partida pressupostària destinada a aquesta obra i està treballant en la tramitació del projecte per tal de 

poder iniciar les obres. Per la nostra part, des de l'Ajuntament, hem iniciat l'expedient d’expropiació dels 

terrenys per on passarà el nou vial i hem encomanat la redacció del projecte del vial nou, que ha de 

servir per donar viabilitat al trànsit en la nova zona escolar. 

L’educació no només es construeix en l´àmbit escolar o acadèmic, bona part del futur de la nostra 

societat ha de partir de l'educació en l'àmbit familiar i en l'àmbit de suport a la infància, per tant amb 

major o menor mesura avui tothom fa un poc de festa. Molts d'anys i que aviat puguem celebrar 

l’ampliació del CEIP Montaura! 

* Mes de febrer, Catàleg de Camins de 

Mancor de la Vall. Sabeu on és el Camí de sa 

Sinieta? Aquests dies l'Ajuntament de Mancor 

de la Vall ha netejat i desbrossat els camins 

públics de sa Sinieta i de Biniamar.  

En el següent enllaç del web de l'Ajuntament 

podeu consultar el Catàleg de camins de 

Mancor de la Vall: https://www.ajmancordelavall.net/es/node/1328 

* Dia 6 l'Ajuntament informa que ha instal·lat 30 pals i senyals que indiquen el nom dels diferents 

camins públics del nostre municipi. 

El pressupost per a l'elaboració dels pals i senyals ha estat de 6.435€, dels quals la Conselleria de Model 

Econòmic, Turisme i Treball ens ha subvencionat el 80% a través del Consorci de la Borsa d'Allotjaments 

Turístics.  

L 
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* Dia 11 de febrer el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Mancor de la Vall han signat el conveni de 

subvenció per a dur a terme inversions de competència municipal 2019-2020.  

Amb aquest conveni l'Ajuntament de Mancor de la Vall 

disposa d'una subvenció de 240.000€ amb els quals 

s’executaran els següents 4 projectes: 

1. Projecte de substitució de diversos trams de la xarxa 

de residuals i d'aigua potable de Mancor, incloent-hi la 

redacció i direcció del projecte, per 116.269,71 €. 

2. Projecte d'adaptació i millora dels Parcs Infantils de la 

Piscina i de la Plaça Espanya, per 40.000 €. 

3. Projecte de reforma de la Sala-Teatre, per 68.730,29 €. 

4. Projecte d'adaptació parcial d'una sala del Cementiri, d’acord amb la normativa de Sanitat Mortuòria, 

per 15.000 €. 

* El dia 24 de febrer en el Consell de Mallorca se celebrà l’Assemblea de Batles i Batlesses. La trobada va 

ser molt interessant y ens presentaren les següents novetats: 

a) El nou Pla d'Ajudes especials de competència 

municipal. Aquest pla a partir d'ara serà bianual (anys 

2020-2021). A Mancor ens correspondrà una inversió 

de 480.000 €. Això suposa la possibilitat de poder 

executar projectes més ambiciosos. 

Aquest pla tendrà una novetat molt interessant. Quan 

l’Ajuntament liciti aquests projectes, el romanent que 

en resulti de les baixes en la licitació es podrà utilitzar 

en fer un altre projecte pel valor d'aquest romanent. 

b) La convocatòria d'ajuts pel Pla d'Acció per l'Energia 

Sostenible i el Clima (PAESC) també serà per aquest dos anys (2020-2021), 

de manera que a Mancor ens correspondrà un total de 22.600 € per actuacions genèriques, com puguin 

ser redacció de projectes o campanyes de sensibilització, més 65.600 € en inversions de millora 

d'eficiència energètica en enllumenat o instal·lacions de plaques solars en edificis municipals.  

c) Continuïtat  dels convenis que des de l'IMAS es subscriuen amb els diferents ajuntaments, de manera 

que a Mancor ens correspondrà un total de 49.650 € pels tres programes de Serveis Socials que tenim 

conveniats entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Mancor de la Vall. 

CONFINAMENT PER AL COVID-19 

Real Decret 463/2020, de 14 de març va declarar l’estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada pel COVID-19. 

La informació que va anar passant l’ajuntament va ser molt exhaustiva, que posam a continuació, 

concretant-se bàsicament amb els diferents Bans que va fer el batle, concretament 5, i altres notes que 

sortiren al web de l’ajuntament. Part de la informació que transcrivim s’ha de completar amb el que surt 

també a l’apartat de la Crònica.  

Signatura del conveni, a la seu del Consell 

Assistents a l’Assemblea 
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Ja abans de la declaració de l’estat d’Alarma, el dia 12 de març, Batlia va publicar dos bans. 

 

Dia 16 de març es va publicar TENS DUBTES? 

 

Amb aquest document es pretenia donar resposta 

a alguns dels DUBTES més freqüents plantejats durant aquests dies. 
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  BAN de dia 13 de març 

                          
                         Mesures per anar a comprar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

 
        Accions permeses en estat d’Alarma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1391142441047715/?type=3&eid=ARD1Ak1VHu6YFMoCL6oWm43gKQ7Dcrr0ZHxY0A6S6n7oJSldoWBZHeTQCKINid_t3yImyv_o0FnrIstF&__xts__[0]=68.ARAmMvo-Uhunm2cxTmHqitS67SjO5gzNqzg12ChtIOLb8QBdzlGaFGok7N66mAhVG1ZKbiGcTchddOkCqM3oo6ksAoN1fvWvZiFQUsGPVk34arhxMU6du78TkXLkyvh0OVg9UE8G7MOmbASu9fJxzv4d8pphySvvCK_IggLOq3IdGUjqUrABHMXe6U_NdXGvFBqxQKtgONAoLuY_qXGLd-aXNEbqpBezHFAHy7Xedfp67MBwlgxYqItPjEoFImr1-0ZLMmjsEIx3Bf6JUUlBXIHMf7uFs9b873wSX7Q3D1Xr-K_FtOF-lGwMcx95UVfnb15f2TdwRGdRGhcmdTRu2fjZOg&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1393698710792088/?type=3&eid=ARBEW90xefQZaQnAy9THEGmXuTD0p9Mib5zk3IbuIeMZEUL1PS1UQm1y2AQNB3-dCN0skUqZ-KoGaEoG&__xts__[0]=68.ARB-en86dm_IR9Dh2syMcADZWqt9nthtq7mJ6SP1NKXyNefU86xTgEOAaGNKA1X10QCFaRi1c6hdNJbjiU_8gdpQkoH9dh3eAye08AfNnwN4jj3W_Aml8oKCOq5VmCU1rRnUGzjloMIEPka5wU4ak3Ey3HBVwzNfdkW6F_IYXK6otRLwUfM4MeJAboIlPH6I314lxG4z_zZ0AZ75_ZRMp1z9WUSEm2bVjq4RLkDV1AAklWZH7lj8qqlZNSd50bWpfxcnOkV2YVR_6fwAodotFdisEyapbUxfKSYgjDwZYlR4oGTvnBjOE102turz8393Po-nkHwzL0b1NlndSvEQlmCP2Q&__tn__=EEHH-R
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BAN de dia 15 de març 

 

 
               BAN de dia 28 de març, dedicat als infants 
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ARA HA FET VINT ANYS ... 
 
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de 2020, recordarem: 

El dia de cap d'any es representà a l’església parroquial l’obra teatral “INSPIRACIÓ MÍSTICA” basada en l'esperit 
de Sant Francesc d’Asís. 

Dia 2 de gener s’efectuà la pujada a Santa Llúcia per la tradicional xocolatada. Els inscrits foren 160. 
El mateix dia el Cor Parroquial, dirigit per Jaume Gual i acompanyat per l’organista Tomeu Ripoll, oferí un concert 
principalment de nadales. Actuaren de solistes, Bartomeu Mora i Magdalena Grau.  

Dia 3 de gener,  les banderes del balcó de l’ajuntament estaven a mig pal per la mort de la comtessa de Barcelona i 
mare del rei D. Joan Carles I, Donya Maria de las Mercedes Borbon i Orleans. 

Dia 8 de gener, els bombers varen apagar un petit foc forestal a Son Home de Biniarroi. 

A les beneïdes de Sant Antoni foren premiades les carrosses: “San Antoni feia sopes”, primer premi; “Sa casa de 
sa neu”, segon premi i “Via Crucis”, tercer premi. Els animals premiats foren: el cavall de Llorenç Balaguer, el 
mul de Joan Perelló i el ca de Margalida Moranta. 

Dia 30 de gener, es produí a la carretera de Santa Llúcia una forta topada entre una motocicleta de gran cilindrada i 
un ciclomotor, resultant greument ferit Gabriel Horrach Solé que sortosament es recuperà. 

El 12 de febrer a la carretera d’Inca va resultà ferit a causa d’un accident de cotxe Joaquim Martí Mateu. 

El dia 16 de febrer l’ajuntament organitzà una excursió a Sóller. 

Entre els dies  1 i 5 de març 78 mancorins gaudiren de la neu a l’estació pirinenca de la Molina.  

En el concurs de disfresses de Carnaval els individuals foren premiats:  Individuals,  primer premi “Eva” de Mi-
quel Mora, segon premi “Cruela” de Maria Antònia Coll, i tercer premi “Matancera”  de Macià Colom. 

Els grups premiats foren: primer premi “Princeses medievals”, dos segons premis, “Cangurs” i “Llimones”. Es 
donaren 2 tercers premis, “Margalides” i “Escoleta de menuts”. 

A les eleccions generals al Congrés i al Senat, celebrades dia 12 
de març, els tres partits més votats foren Partit Popular 344 vots, 
PSOE 128 vots i Partit Socialista de Mallorca 66 vots. La parti-
cipació fou d’un 87,46% 

El CE Montaura ocupava el novè lloc entre 20 participants a la 
categoria de Regional Preferent. 

L’entrevista del trimestre es va fer a Teresa Martorell Mayol 
“Elietes”. 

Es registrà un sol naixement, el de Joan Torrens Morey, dia 5 de 
gener. També un sol matrimoni, el dia 18 de febrer, entre Joan Alba Coll i Adela Seguí Abellán. 

Els difunts foren: dia 8 de gener morí Miquel Martorell Santandreu “de s’Hort”, als 70 anys. Dia 16 de gener morí 
a Ciutat el mancorí Josep Reynés Rotger “Ferraguet” als 78 anys. Dia 18 de gener morí Margalida Llull Rosselló 
“Vica”, al 90 anys. Dia 21 de gener morí Guillem Coll Munar “Sinever”, als 82 anys. Dia 17 de febrer morí Jaume 
Martorell Estrany “Rata”, als 91 anys. Dia 19 de febrer morí Jordi Vallori Llompart “Veles”, als 85 anys. Dia 21 
de febrer morí a Inca el que fou rector de Mancor, Mn. Bartomeu Mateu Coll, als 66 anys. Dia 25 de febrer morí a 
Ciutat Gregoria Esteban Álvarez, viuda del mancorí Bernat “Bernadet”, als 84 anys. I dia 5 de març morí a Inca la 
mancorina Francisca Vicens Mateu “Reixaquet”. 

(De Montaura núm.50)         Gabriel Fiol Mateu 

Concert del cor Parroquial, dia 2 de gener de 2000. 
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J O A N  R A M O N  R E U S, Carrossa 

a persona que entrevistam avui fa molts anys que resideix a Mancor. Amb motiu de què li ha estat 
concedida, pel papa Francesc, la Creu, dita “Pro Ecclesia et Pontifice” (de part de l’Església i del 

Papa), insígnia que reconeix la seva llarga i generosa dedicació a les escoles diocesanes del Bisbat de 
Mallorca, li demanàrem per fer-li l’entrevista del trimestre de la nostra revista. En Joan, a més de 
professor, ha ocupat altres càrrecs de responsabilitat dins el món educatiu dels centres del Bisbat, fins a la 
seva jubilació. 
En Joan, bon amic meu, tot d’una va acceptar. Per això el passat dia 6 de març, amb en Biel Pocoví, 
acudírem a ca seva, a la casa de devora es Pou. Ell ens esperava i havia preparat documentació per 
acompanyar l’entrevista. Asseguts, entorn de la taula del menjador i l’enregistradora, començàrem 
l’entrevista. 
Quan vares néixer? 
Vaig néixer dia 22 de juliol de 1953, tenc seixanta-sis anys, el dia de santa Magdalena, 22 de juliol, en 
compliré seixanta-set. 
On vares néixer? 
A Lloseta, a can Carrossa. 
Els teus pares eren de Lloseta? 
Mun pare era de Lloseta, nomia Joan Ramon Ramon i era de can Carrossa. Mu mare era biniamera, de 
can Tòfol, nomia Antònia Reus Mateu. Mun pare feia de fuster i mu mare cuidava sa família, ja tenia 
prou feina sense rentadores ni altres electrodomèstics. 
Recentment hem analitzat sa nostra genealogia i hem aclarit que 
ja a 1700 hi figura un avantpassat meu directe, nomenat Joan 
Ramon, que ja feia de fuster i des d’aleshores aquest nom i 
aquest ofici s’han mantingut, de generació en generació, fins a 
mun pare. 
Quants de germans sou a la família? 
Som cinc. Sa major és na Paquita, jo som es segon, després hi ha 
en Tòfol, na Catalina i en Bernat. Gràcies a Déu encara tots som 
vius. 

Parlem un poc de la teva infància. On anares a 
aprendre les primeres lletres? 
Sa meva infància sempre va transcórrer entre Lloseta 
i Biniamar. Noltros vivíem a Lloseta damunt es celler 
de can Carrossa, que havia fundat es meu padrí Joan, 
però tant a sa meva germana major com a jo mos 
agradava molt anar a passar temporadetes a Biniamar 
a ca es pradins, a can Tòfol. A sa primera escola que 
vaig anar va ser a ca ses monges de Lloseta amb sor 
Catalina “des Rentador” –en Joan fa una bona 
rialla– realment era sor Catalina del Redentor, 

paraula que noltros no enteníem i mos resultava difícil de pronunciar, mos resultava mes familiar “es 
rentador”. També, quan passava una temporadeta a Biniamar, anava a escola allà amb sor Margalida. 

L 

De petit ja era un bon estudiant 

En Joan amb els seus germans 



 

- 19 - 
                                                                                   

Més endavant vaig anar a s’escola pública de Lloseta, per cert amb un mestre mancorí, don Bartomeu –de 
ca donya Paca, era un germà del que coneguérem com en Toniet de la Sala–. A s’escola hi havia tres 
nivells. També quan era a Biniamar, anava a s’escola des Torrentet, amb don Jaume. Aquella era una 
escola unitària, érem pocs nins i anàvem tots junts dins la mateixa aula. Guard molt bons records de la 
meva infància. 

Vares fer la primera comunió? 
Sí, la vaig fer a Lloseta. 
Quan acabares d’anar a l’escola de Lloseta, on seguires els estudis? 
Quan tenia 10 anys vaig començar a la Porciúncula, allà vaig fer es 
batxiller elemental, es superior i es preuniversitari. Vaig estar set anys en 
aquell centre. 
Després d’aprovar es preuniversitari mos va tocar anar a Barcelona a fer 
ses proves d’accés a sa universitat. Crec que era es darrer any que es feia 
es preuniversitari, que després fou substituït pel COU. Férem ses proves a 
sa universitat central. 
Quins estudis universitaris feres? 
Vaig fer es primer cicle de Filosofia i Lletres. Després vaig fer una 
Diplomatura de Relacions Públiques a s’Escola Superior de Relacions 
Públiques de sa Universitat de Barcelona; llavors teníem a Mallorca una 

secció delegada de sa Universitat de Barcelona. 
Quan vaig acabar ets estudis, sa facultat de Ciències de sa Informació, de la qual depenia sa nostra Escola 
Superior de Relacions Públiques, com també Periodisme, Publicitat i Imatge, mos va habilitar com a 
llicenciats, i per això més endavant em vaig poder dedicar a l’ensenyament. 
Vares fer el servei militar? 
Sí. Vaig ser “cabo” de transmissions, des cos d’Enginyers. Estàvem en es quarter de ses Avingudes de 
Palma. En es servici vaig coincidir amb un company de Petra, que nomia Joan Font, i amb en Tomeu 
Llinàs, que va ser, entre moltes altres coses, inspector, Director Provincial d’Educació i Conseller. Ells 
dos i jo érem es tres professors des quarter. Teníem un grup de soldats analfabets i els fèiem classes. 
Bé, Joan, avançant un poc més, com conegueres la que després va ser la teva esposa? 
Amb na Francisca mos coneixíem de tota sa vida. Vivíem en 
es mateix carrer. Mos vàrem conèixer més cantant. Teníem 
denou... vint anys i vàrem fer un grupet de música a Lloseta 
que mos dèiem Folk Jove, música folk amb una aire més 
juvenil. Allà mos vàrem conèixer més i mos vàrem 
enamorar. Vàrem festejar i seguírem es procés de ses 
parelles del temps. Ara és molt diferent, ses coses han 
canviat. 
Quan vos casàreu? 
Mos vàrem casar dia 26 de desembre de l’any 1977, es dia 
de sant Esteve, sa mitjana festa de Nadal. Enguany farà quaranta-tres anys. 
Sabem que na Francisca, malgrat va néixer a Lloseta, te relació amb Mancor. Ens ho pots explicar? 
Sí. Sa seva repradina era na Catalina de can Salapa. Va tenir tres fills, en Joan, en Toni i na Francisca. Sa 

El dia de la primera comunió 
amb els seus pares 

El dia de les seves noces 
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meva dona és neta de na Francisca, que va tenir dos fills, na Catalina i en Bernat, es meu sogre. I per cert 
que sa repradina va complir cent anys i a Mancor li feren una bona festa. 
És a dir que el pare de na Francisca era net d’aquesta dona que va complir els cent anys? 
Efectivament, son pare era el seu net. Sí, i tots noltros vàrem esser a sa festa que li feren a sa repradina de 
na Francisca, tenim una foto on tots estam en es presbiteri de l’església. Al cap de pocs dies de sa festa sa 
repradina va morir. 
I com és que voltros venguéreu a Mancor? 
Començàrem a venir a Mancor el mes de juliol de 1988, ara ja farà trenta-dos anys. Teníem ganes de fer 
una casa, vivíem a un pis a Palma, i un dia casualment comentant-ho amb es meu sogre mos digué: “Si 
voleu fer una casa no compreu cap solar, triau sa finca que vulgueu”. Noltros triàrem aquesta finca, i així 
vàrem començar a fer-nos mancorins. 

Heu tengut dos fills? 
Sí, una filla que és sa major, que nom Antònia, i un 
fill que nom Joan. 
Que a la vegada aquests fills vos han donat nets? 
Quatre nets. N’Àntonia, que està casada amb en 
Sebastià, tenen un nin, en Blai, i dues nines, na 
Mercè i na Roser, que va néixer aquest mes de 
febrer passat. En Joan i na Marta tenen un nin, en 
Joan, que continua es nom de Joan Ramon. D’això 
n’estic molt content, sa cadena no es romprà per ara.   
Què tal els nets? 

Molt bé. En Blai, que té vuit anys, és molt bon nin i un apassionat des 
futbol. Sa neta que té sis anys, na Mercè, és una nina molt creativa i artista. I na Roser, encara és petitona. 
En Joanet que ja va a escoleta a Mancor i si surt com son pare, serà ben mancorí; ells han posat ses arrels 
aquí, a Mancor. A tots els tenim molt, com fan sa majoria de padrins avui dia. Es nets estan molt contents 
de venir a Mancor, els encanta estar aquí. 
Passem ara, Joan, a parlar un poc de la teva dedicació a l’ensenyament com a treball que has fet durant 
la teva vida. Quan començares aquesta feina? 
Quan vaig acabar ets estudis, don Sebastià Arrom, fundador des col·legi Sant Josep Obrer, que com tu 
saps molt bé, tenia un interès molt gros i va ser un gran animador de s’ensenyament de sa Formació 
Professional, va contactar amb sa delegació de sa meva escola demanant un professor per anar a fer 
classes i me varen seleccionar a mi. Jo mai m’havia plantejat fer escola, era un món que no entrava en es 
meus plans professionals de futur, més bé pensava exercir dins altres àmbits que no fos s’ensenyança. 
Però es futur és un misteri i no sabem mai què mos arribarà. 
D’aquesta manera, vaig començar a l’octubre de l’any 1975, el curs ja havia començat, i hi vaig estar 40 
anys, fins juny de 2015 que me vaig jubilar. 
Començares com a professor però aviat vares assumir tasques de més responsabilitat en el camp de la 
gestió del centre? 
Sí. Vaig començar de professor, en aquell moments no tenia més pretensions. Jo alternava, aleshores, sa 
meva tasca docent amb una activitat esportiva, la pesca submarina, i no volia dedicar-me totalment a 
l’ensenyança, ja que m’interessava molt s’activitat esportiva perquè estava dins s’equip nacional i això 

Tots els membres de la família 
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també me reportava uns ingressos; compaginava ses dues activitats. Però va ser curiós com sa feina de sa 
docència, a poc a poc, me va anar enganxant de cada vegada més. 
Sense tenir ambicions de cap classe, me varen anar 
proposant càrrecs amb més responsabilitat. Començant 
de baix de tot, vaig arribar molt amunt, vaig ser tutor, 
director tècnic de Formació Professional, membre des 
Consell escolar de les Illes Balears i també des Consell 
de Mallorca, vaig ser membre directiu d’una associació 
nacional que hi havia a Madrid de representants de 
centres que provenien de ses antigues filials dels 
instituts, membre de la junta directiva de la patronal 
d’ensenyança, primer Secretari General des col·legi... 
fins que en es setze darrers anys, des quaranta que vaig 
fer feina allà, vaig assumir sa responsabilitat de Director 
General i representant de s’entitat titular, el Bisbat de Mallorca. En aquests moments tenia la màxima 
responsabilitat dels tres centres de Sant Josep Obrer i Corpus Christi, que escolaritza en uns dos mil set-
cents alumnes. 
Un dia me va cridar el bisbe Murgui per fer-me una petició, i no sabia com m’ho havia de plantejar, em 
digué: “Joan, li he de demanar un favor”, jo li vaig dir-li “què voleu, don Jesús?” Ell em digué: 
“m’agradaria que agafés més escoles de ses que du”. Jo li vaig dir “no en parlem més, digau-me quines 

escoles son i me’n cuidaré”. Em digué: “vos sou un home 
molt misericordiós”. A partir de llavors també vaig tenir la 
responsabilitat dels col·legis de Sant Jordi i Monti-sion de 
Pollença i del centre Bisbe Verger de Santanyí. Així 
sumaven uns tres mil sis-cents alumnes i uns cinc-cents 
treballadors. 
Per altra part vaig ser es president des Club esportiu Sant 
Josep Obrer; vaig crear s’Escola de Música de Grau 
Elemental de Sant Josep Obrer. Vàrem promoure grups de 

música coral i instrumental, etc. Ara s’han complit es vint anys de la 
creació de l’Escola de Música. Tu Jaume la vares viure quan eres Director General de Centres del govern; 
mos ajudares molt a posar-ho tot en marxa. 
Molt bé, Joan. Crec que els nostres lectors podran entendre el teu dilatat currículum en el camp de 
l’ensenyança i direcció de centres. Ara ens podries parlar de la teva dedicació a la pesca submarina. Et 
sembla bé? 
Sí. Curiosament jo, un nin que va néixer i va viure en un poble des centre de s’illa, un poble de secà (tant 
Lloseta com Biniamar), vaig sentir des de molt jove una profunda atracció per la mar. A part de sa 
família, al llarg de sa meva vida he tengut dos grans refugis que, tant en es moments bons com en es més 
obscurs, sempre m’han aportat felicitat i remei. Aquests dos grans refugis han estat sa música i la mar. 
Supòs que això és una cosa genètica, perquè tampoc ho vaig cercar. Un dia et trobes davant la mar i 
penses: jo m’hi vull ficar dedins i descobrir aquest món. Per què? No ho sé. Així va començar per mi sa 
història. Hi va haver un fet que de qualque manera va accelerar aquest procés i és que l’any 1977, per les 
vacances de Pasqua me varen convidar a anar a Cabrera amb una barca grossa d’uns amics. Hi havia en 

Amb el Pare Tià en un acte del col·legi S. Josep Obrer 

En el seu despatx de Director General 



 

- 22 - 
                                                                                   

Pep Amengual, que en aquells moments era campió del món de pesca submarina, en Joan Gomis que 
havia estat també campió del món, en Sebastià Carbonell, son pare d’en Pedro Carbonell, que va ser un 
gran campió. A mi ja m’agradava la mar, i això va accelerar i 
intensificar sa meva afició per aquest esport i també aquí vaig 
començar una bona amistat amb aquests campions que encara 
dura. 
M’agradava tant que hi anava molt a fer pesca submarina. Se veu 
que tenia qualitats, i vaig tenir bons mestres, ja que anava a pescar 
amb els que eren els millors del món en aquells moments. A poc a 
poc ja vaig estar dins s’equip nacional. Vaig començar a anar a 
campionats socials i regionals, després nacionals i finalment vaig 
estar 12 anys, des de l’any 1980 a 1992, dins sa selecció espanyola 
absoluta. Durant aquests anys de competicions internacionals vaig viatjar molt i vaig participar a 
campionats del món, d’Europa i d’Euro-Àfrica. Cada any fèiem cinc o sis sortides a països estrangers. Va 
ser una etapa de sa meva vida que encara enyor molt. 
De trofeus, quants en tens? 
En tenc devers quatre-cents i una capsa de sabates plena de medalles. Entre d’altres vaig ser campió de 
Mallorca, de Balears, 4 vegades d’Espanya per clubs, de la Copa d’Europa, de la Copa Euro-Àfrica i del 
món per equips. De manera especial record es campionat del món de 1985, que se va fer aquí a Mallorca. 
S’equip nacional érem en Pep Amengual, que va fer primer, jo vaig fer quart i en Joan Rosselló, un 
menorquí, va fer sisè. Hi varen participar vint-i-quatre nacions, eren tres participants per cada nació, 72 
esportistes en total. Vàrem guanyar es campionat del món per nacions, per jo va ser una gran satisfacció. 

Has participat o has tengut responsabilitat de direcció dins l’esport 
d’Activitats subaquàtiques? 
Sí, a part de l’activitat esportiva, sempre vaig estar vinculat a sa 
vida de club, sa vida de federació, sa vida de sa confederació 
mundial. De fet, vaig ser President de la secció de pesca submarina 
del club CIAS, Vicepresident de sa Federació Balear, membre de sa 
Federació Espanyola de pesca submarina. Com a càrrec més 
important és que vaig esser membre, per espai de quatre anys, de sa 
Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques, érem sis 
persones que dirigien sa pesca submarina a nivell mundial. També 
vaig ser capità de l’equip espanyol i seleccionador nacional. 
Ja en es final, degut a què tenia tanta de feina en la direcció dels 
centres educatius, vaig deixar càrrecs esportius perquè no podia dur 
tantes coses. 
He rebut bastants de reconeixements per sa meva història esportiva. 
Es mes de gener passat, l’Ajuntament de Palma em va fer un 

homenatge i sa Federació Balear me va concedir sa insígnia d’or per sa meva trajectòria esportiva.  
Finalment Joan, parlem un poc de la teva jubilació. Què ens contes? 
Aviat farà cinc anys que me vaig jubilar, va ser es mes de juny de 2015. Record que quan me vaig jubilar 
al claustre de professors i al sopar homenatge que m’organitzaren des de tots ets altres centres vaig 
manifestar el següent en una frase, que no era massa decorosa en aquells moments, però em va parèixer 

Trofeu Campionat del món per nacions, 
formant part de l’equip nacional, 
celebrat a Mallorca l’any 1985. 
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graciosa i representava es meu desitj del que jo volia: “A partir d’ara 
que ja hauré acabat es compromisos professionals, es meu “trasero” 
nomes reconeixerà es seient des tractor i de sa barca; ni despatxos, ni 
butaques, ni ordinadors, ni reunions, etc.”  
Encara persisteix, malgrat estigui jubilat, s’afició a la mar i m’encanta 
anar a pescar, només faig pesca submarina a l’estiu, quan s’aigua està 
calenteta, d’hivern vaig a pescar en canya o a berenar i fer una volta 
amb sa barca que tenc en es Port de Pollença. Pescar me segueix 
agradant igual que abans, no m’ha espassat gens. 
I aquesta gran afició ara la compartesc amb una altra, que és venir a 
Mancor. Aquí m’hi trob molt bé. Per jo Mancor és un paradís, quan surt 
de sa rotonda d’Inca venint cap a Mancor, es meu estat d’ànim ja 
canvia, me canvia s’humor i m’entra un sentiment de felicitat, de 
benestar i de pau. Ara ja tots dos, na Francisca i jo, estam jubilats i 
repartim es dies entre Mancor i Palma.   
Sabem, Joan, que estàs molt content pel reconeixement al teu treball de molts anys de professor i 
directiu, que t’ha arribat des de la Nunciatura Apostòlica d’Espanya en nom del Papa Francesc. Ens ho 
pots explicar? 
Hi va haver un papa, Lleó XIII, que va instaurar una condecoració que se concedeix extraordinàriament, a 
aquelles persones que han fet un servei excepcional a l’església o al propi Papa. De fet, hi ha molt poques 
persones a Mallorca a qui se’ls hagi concedit aquesta condecoració, que rep es nom de “Creu Pro Ecclesia 
et Pontifice” o també “Creu de l’honor”. Per mi va ser una sorpresa i una satisfacció molt grossa, en es 

final de sa meva carrera laboral, rebre aquest 
reconeixement de part del Papa. 
Amb motiu de la meva jubilació, el Bisbat de 
Mallorca va sol·licitar al Vaticà un reconeixement 
especial per la meva feina com a Director General de 
col·legis diocesans i la resposta va ser aquesta 
condecoració. 
És sa màxima condecoració que concedeix el Papa 
als seglars. Valor material no en té, però en té molt 
de sentimental, sobretot perquè és un reconeixement 
que fa el propi Papa i si mires ses persones a qui se’ls 
ha concedit la distinció són de molt més importància 
que sa que pugui tenir jo. 

Abans de deixar en Joan, ens ensenya el pergamí rebut de part del Papa on hi consta el seu nom i el motiu 
del lliurament i la medalla que s’adjunta amb els colors de la bandera del Vaticà. Ho podeu veure a 
l’escrit i les fotografies que adjuntam al final de l’entrevista. 
En Joan ens va mostrar moltes fotos familiars, de la seva dedicació esportiva i de la seva tasca en 
l’ensenyament. Sortírem fora de la casa, feia un dia molt bo, i en Biel va fer algunes fotografies a en Joan. 
Donàrem la més sincera enhorabona per la condecoració papal i pel que ha esta la seva vida dedicada als 
altres, en l’ensenyament i la seva activitat esportiva en l’àmbit de l’especialitat de pesca submarina. 

Jaume Gual Mora 

En Joan Ramon, a la casa de Mancor 

En Joan rep la “Creu de l’Honor” 
de mans del bisbe de Mallorca, 21 de desembre de 2015 
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CREU DE L’HONOR CONCEDIDA A JOAN RAMON REUS 

 l’entrevista a Joan Ramon Reus, concretament a la darrera pregunta, ens va parlar del 
reconeixement honorífic que li va atorgar el Papa Francesc, concretament l’any 2015, amb motiu de 

la seva jubilació. 

Parlant amb ell coneguérem aquest fet que consideràrem molt rellevant, mereixedor sens dubte de la seva 
difusió, i que probablement es desconegut per moltes persones del nostre poble. Per això vaig pensar que 
seria interessant donar a conèixer, no solament el fet sinó també què és aquesta distinció i com es 
concedeix.  

Aquesta condecoració papal, en or, denominada “Pro Ecclesia et Pontifice”, traduït literalment vol dir “En 
favor de l’Església i el Papa”, es concedeix a persones que han demostrat un llarg i excepcional servei a 
l'Església Catòlica o al propi Papa. És la màxima distinció que l'Església Catòlica pot concedir a un 
seglar.   

En aquest cas, li va ser concedida, segons consta a l'expedient promogut pel Bisbat de Mallorca, "per la 
seva llarga i generosa dedicació a les escoles diocesanes de Mallorca". Recordam que en Joan Ramon va 
ser un dels Directors Generals de les escoles del Bisbat, a més d'ocupar altres càrrecs de responsabilitat 
dins el món educatiu, fins que es va jubilar. 

Aquesta condecoració, denominada també "Creu de l'honor", fou instituïda l'any 1888 per Lleó XIII, el 17 
de juliol, amb motiu de la celebració dels seu cinquantè aniversari de l’ordenació sacerdotal.  

Consisteix en una creu octogonal amb la flor de lis en els quatre cantons de la mateixa. Enmig de la creu, 
es representen els apòstols Pere i Pau. Els colors de la cinta són groc i blanc.  

El Bisbat de Mallorca, per reconèixer i agrair els seus 40 anys de servei, va sol·licitar al Vaticà el més alt 
reconeixement a la seva persona i a la seva tasca, presentant per tal fi la instrucció acreditativa dels mèrits 
humans i professionals que el fessin acreedor de tan alta distinció. La resposta pontifícia va ser favorable. 

Com ens diu ell a l’entrevista li fou lliurada l’any de la seva jubilació pel Bisbe de Mallorca el dia 21 de 
desembre de 2015. 

Al llarg de la seva història han rebut aquesta condecoració personalitats de tots els àmbits professionals i 
nacionalitats. Com exemples podem citar escriptors i filòsofs com Peter Thomas Geach, arquitectes com 
Bassegoda Nonell, artistes com Ryan Cayabyab, i premis Nobel com Otto Hahn. 

 

 

A 
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P A R R Ò Q U I A  D E  S A N T  J O A N  B A P T I S T A 

Quaresma, Setmana Santa i Pasqua:  

i malgrat tot... el Senyor a Ressuscitat! 

Una quaresma singular 

El 26 de febrer començarem, amb la imposició de cendra, la quaresma. Sovint començam la quaresma 
fent propòsit de fer petits sacrificis, un poc més de pregària, ajudar als necessitats… però no podíem ni 
imaginar que aquesta quaresma seria molt més singular del que pensàvem: cap d’aquests propòsits podien 
superar en confinament, sacrifici, pregària i solidaritat la que finalment ens ha imposat la realitat de la 
pandèmia de covid-19.  

D’un dia per l’altre, quasi sense avisar, unes mesures de confinament ens han tancat a l’interior de les 
nostres cases, ens ha fet viure unes condicions d’austeritat que ens fan recordar que és l’essencial en les 
nostres vides: els amics, poder estar amb les persones majors que estimam, gaudir de la natura... De tot 
això n’hem fet un autèntic dejuni, fins i tot de les coses espirituals (no poder anar a les celebracions, veu-
re’ns privats de prendre el Cos de Crist...) I ens han fet veure que coses senzilles tenen un valor... tan 
gran! 

Mirau l’arbre de la creu 

Durant la setmana Santa té un lloc especial la contemplació 
de la Passió. L’escoltam en diumenge de Rams (Mt 26-27) i 
el Divendres Sant (Jn 18-19). Un moment especial de la li-
túrgia del divendres Sant és l’adoració de la Creu. Aquesta 
és presentada per esser contemplada i adorada, mentre el 
celebrant canta “Mirau l’arbre de la Creu on morí el Salvador del món” i tot el poble respon “Veniu i 
adorem-lo”. Talment el que se’ns convida, de manera existencial, durant aquesta pandèmia: descobrir en 
la Creu de Crist les creus del nostre avui: els malalts aïllats, aquells que moren, el cansament dels sanita-
ris, la depressió del confinament... es com si es proclamés: “mirau les creus del nostre món d’avui, les 
que vivim a diari”. Una contemplació de la Creu que ens encamina, de manera intuïtiva, cap a la llum de 
la resurrecció. 

Gestos de vida, signes de resurrecció. 

La nit de Pasqua la vàrem celebrar a Santa Maria la Major. Els ciri Pasqual fou encès en la fosca de la nit, 
com una llum d’esperança, i amb ell els ciris de totes les nostres comunitats parroquials (també el de 
Mancor). Enguany, molt distint: l’Església era buida, i els feligresos a l’altre costat de la pantalla, veient-
la per streaming. Una llum que il·lumina en la fosca, sí, això és la Pasqua. En la situació que vivim també 
s’encén aquesta llum de Pasqua en els gestos de vida que veim a diari, amb els signes de resurrecció: la 
generositat d’aquells que s’esforcen per servir als altres, la solidaritat dels aplaudiments de cada dia a les 
vuit del vespre... Si una cosa ens ensenya aquesta pandèmia és que el fonament bàsic de la nostra societat, 
a l’hora de la veritat, no és ni l’economia ni la política, sinó la solidaritat. 
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La dimensió festiva: sense exterioritat, però amb molta profunditat. 

Tal volta un dels sacrificis majors d’aquest confinament ha estat no poder celebrar amb normalitat les 
nostres festes. Certament hem sabut adaptar-nos, i sovint la festa s’ha desplaçat als nostres balcons, en les 
diferents iniciatives que han sorgit dins el nostre poble. Així, el 2 d’abril celebràvem els 95 anys de la 
independència de Mancor amb una repicada de campanes, mentre tots els manacorins cantàvem, des dels 
nostres balcons, l’Himne de Mancor.  

Hi ha dues celebracions, de caire religiós, molt significatives, que enguany no s’han pogut fer: la processó 
de l’encontre i la romeria a Santa Llúcia. Aquests dos esdeveni-
ments ens ajuden a viure la sentit festiu de la Pasqua: la gent om-
plint els carrers i les places, les famílies pujant a peu a Santa Llú-
cia en un dia assolellat de primavera... Tot això no ho hem pogut 
viure enguany. Tanmateix no hem d’oblidar que, durant els pri-
mers segles del cristianisme, els creients celebraven la Pasqua 
“confinats” a les cases (vertaderes “esglésies domèstiques”) o a les 
catacumbes. No se celebrava festivament cap a l’exterior, degut a 

la persecució, però sí intensament cap a l’interior dels cors dels fidels. Tal volta els creients estam cridats, 
enguany que no podem fer festa al carrer, a viure intensament aquesta festivitat de la Pasqua cap endins, 
on la llum del ressuscitat il·lumina l’interior dels nostres cors. Vertaderament el Senyor ha ressuscitat! 

Vicenç Miró Morey  

 

LES PERSONES MAJORS I EL COVID-19 
Una de les lliçons que podríem treure del moment que hem viscut i encara vivim en relació al COVID-19, 
té a veure amb el tracte vergonyosament indigne i inhumà que s’ha donat a la gent gran. Hem arribat a 
extrems ignominiosos.  
Això no és nou, ve de lluny. Començant per la manera com rebaixam el valor de les persones a partir del 
moment que es jubilen i deixen de ser productives, continuant per com desestimam la seva saviesa però 
en canvi ens aprofitam del seu ajut i el seu temps mentre encara ens són útils, i acabant per com els arra-
conam quan ja no ens fan servei. Aquests dies de confinament ens hem superat. 
Quina era la informació que es donava quan el COVID-19 va començar però encara no ens havia tocat de 
prop? Ho recordau? Se li treia importància perquè era una espècie de grip que afectava principalment la 
gent gran. Podíem estar tranquils, doncs, perquè es veu que la gent gran ja es podia morir. Em pregunt 
què hauria passat si hagués estat un virus que s’hagués acarnissat amb els infants. Segurament n’hauríem 
fet cas abans. I per què no amb la gent gran? Tots sabem el que ha passat a moltes residències de majors. 
Quantes persones majors han mort!! A les persones majors els atemoreixen igualment la malaltia i la so-
ledat, necessiten una mà que els doni pau i escalf. Han estat privats de les visites i l’amor dels seus, d’un 
al·licient, una esperança o una il·lusió on aferrar-se... Està provat –molts d’estudis ho demostren– que, en 
aquesta situació, la falta d’amor i d’esperança debilita el sistema immunològic de la persona. L’amor és 
un factor de protecció tan imprescindible com els guants i les mascaretes. El que hem viscut és d’una des-
humanització alarmant. 
És urgent que ho entenguin els que encara no ho entenen i tenen poder de decisió. Cal dedicar els 
pressupostos a humanitzar els drames humans.         
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DE TOT UN POC... COSES DE CA NOSTRA 
quest trimestre, deixant un poc el contingut normal de la secció De tot un poc ... coses de ca nostra, 
parlarem de dos temes, diferents pel que fa al contingut, però interessants: un fet succeït l’any 1917 

a Mancor, i també, pel que hem viscut a l’actualitat, una petita reflexió sobre el COVID-19. 
A la contraportada de la revista hi ha un comentari, amb dues fotografies, sobre les escoles de Mancor. He 
pensat referir el fet, desconegut per a la majoria de mancorins, consistent en l’acte de la col·locació de la 
primera pedra, per fer unes escoles a sa Devesa, l’any 1917. Per això m’he servit de la comunicació, que 
va presentar a les I Jornades d’Estudis Locals de Mancor de la Vall de l’octubre del 2018, el bon amic, 
Miquel Jaume Campaner. Agraesc, de veres, la disposició i la vènia d’en Miquel per poder emprar el seu 
treball. És de tothom conegut que l’edificació de les escoles no es va dur a terme. 

COL·LOCACIÓ DE LA PRIMERA PEDRA DE LES ESCOLES NACIONALS A MANCOR 
(28 de maig de 1917) 
1.- Festa de la infància, com a punt de partida 
Durant les dues primeres dècades del segle XX, la majoria d'escoles de Mallorca estaven en molt males 
condicions higièniques i pedagògiques. Les escoles de Mancor no n’eren excepció, els dos edificis, on els 
nins i nines anaven a escola, eren totalment inadequats com a centres escolars.  
Sensibles a aquestes urgents necessitats, els mestres de Mancor, Margalida Sintes i Manuel Caballer, van 
voler i saber mobilitzar tot el poble amb les seves autoritats civils i religioses al capdavant per aconseguir 
unes escoles més dignes. 
Per això, a començament de març de 1917 varen fer una crida al poble per convidar-lo a participar en la 
celebració d'una diada que anomenaren “Festa de la Infància”. La intenció, amb la “Festa de la Infància”, 
era crear un clima favorable per emprendre el projecte de construcció d’un edifici escolar de nova planta.  
La festa es va celebrar segons el programa previst els dies 3 i 4 de març de 1917, amb gran participació de 
la gent del poble. La gent es va conscienciar de la necessitat d’una nova escola. 
Amb la “Festa de la Infància” es va crear el clima favorable per emprendre el projecte de construcció 
d’un edifici escolar de nova planta que respongués a les inquietuds dels mestres de Mancor i als desitjos 
de molts mancorins i mancorines.  
A començament de maig ja es disposava d’un terreny que havien cedit els germans Arnau i Francesc Mar-
torell Mateu i el mestre Caballer ja havia aixecat un pla arquitectònic de les noves escoles. El terreny es-
tava ubicat a Sa Devesa, a un extrem del poble que era de difícil accés, ja que per arribar-hi s’havia de 
travessar un torrent. Es pensava construir un pont i transformar en passeig el camí que uniria el poble amb 
les noves escoles.  
2.- Col·locació de la primera pedra (28 de maig de 1917) 
A final de maig el poble estava a punt per celebrar la col·locació de la primera pedra dels nous edificis 
escolars. Va ser –com escrivia el cronista de La Veu d’Inca– “una gran festa, com mai s’havia vist en 
aquest poblet”.  
A mitjan matí del dilluns dia 28 de maig arribaren a Mancor l’inspector de Primera ensenyança, Manuel 
Rueda González, el director de l’Escola Graduada de Palma, Bartomeu Terrades Mir, i les professores de 
l’Escola Normal de Mestres, Maria de las Mercedes Usúa Pérez, Concepción Majano Araque, Rosa Roig 
Soler, Carmen Cascante Fernández, Amparo Ibáñez Lagarda i Marina Fernández Lamarca. Aquests repre-
sentants selectes del món educatiu van ser rebuts pel batle de Selva, per l’inspector Joan Capó i pels mes-

A 
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tres de Mancor, que els van fer de guia durant la visita a les escoles. Els visitants varen expressar sorpresa 
i admiració “por la buena disposición, bella y simpática en extremo, de las mismas y para la fecunda 
labor cultural que en ellas se hace, recibiendo felicitaciones sinceras y expresivas los señores Caballer i 
Sintes”. 
Al capvespre tingué lloc l’acte de benedicció i col·locació de la primera pedra, un acte que va ser molt 
concorregut amb assistència de moltes persones de Mancor, una trentena de mestres de la comarca d’Inca 
i convidats dels pobles de la contrada. Dies abans, s’havia repartit una targeta de convit on figurava el 
programa complet de les festes amb una relació detallada de les peces musicals que s’interpretarien, com 
es pot veure a la següent imatge. 

Els cronistes de El Correo de Mallorca, La Almudaina i La Veu d’Inca donaren compte de la diada, cir-
cumstància que ens permet conèixer molts de detalls de la celebració. 
A les quatre i mitja va arribar en cotxe a Mancor el president de la Diputació, Lluis Alemany Pujol. Mitja 
hora més tard va arribar el bisbe de Mallorca, Rigobert Domènech Valls, que va ser aplaudit mentre el seu 
cotxe avançava lentament cap a l’Església Parroquial enmig de les dues fileres formades per nins i nines 
de les escoles vestits amb túniques blanques o blanquinoses amb llaços blaus, ells, i de color de rosa, 
elles. 
Des de l’Església parroquial, on havien entrat a resar el bisbe i els rectors de Selva i de Mancor, Mn. Joan 
Femenia, s’inicià la comitiva cap a Sa Devesa, el lloc on s’havien d’edificar les escoles. Obria la desfilada 
una banda de música. Seguien, després, els nins i nines de les escoles, darrere dels quals anaven les auto-
ritats civils i religioses i, finalment, el públic assistent. Arribats al punt on estava la pedra penjant d’un 
ternal, el bisbe la va beneir i la va clavar ell mateix damunt un fons d’argamassa preparat aposta. 
Immediatament després, l’inspector Capó va llegir en veu alta i emocionada el text del pergamí que s'en-
terraria devora la pedra. Deia així: 
En el dia 28 de maig de l’any de Déu de 1917, reunits ... les autoritats de Selva presidides pel senyor bal·le D. Baltasar Mora, i 
les de Mallorca; el Ilm Sr. Bisbe beneí i col·locà aquesta pedra, la primera de les Escoles Nacionals... Gravats quedin els noms 
de D. Arnau i D. Francesch Martorell i Mateu, els quals graciosament cedeixen el lloc necessari en el bell punt de "Sa Devesa"; 
i els padrins Dª Francisca Salas Ferrer i don Bartomeu Solivellas Llampayes. Per recordança i per fitar el moment en el que, 
conscients dels nostres deures en vers l’infància, los traduim en fets ... 

 Mentre les autoritats religioses, civils i pedagògiques signaven el document, els nins i nines cantaven 
l’Himne a Mancor que havia compost Mn. Arnau Mir per indicació de la mestra Sintes i possiblement 
amb lletra de la mateixa mestra.  
A continuació, la comitiva va baixar cap a la plaça del poble on s’havia alçat una tribuna amb les bande-
res espanyola, catalana i mallorquina. Des de la tribuna van parlar el batle Móra, el mestre Caballer, 
l’inspector Capó, el president de la Diputació i el bisbe de Mallorca. 
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Manuel Caballer va expressar la seva esperança que aquella primera pedra fos el fonament d’un “palau de 
l’ensenyança”. 
Del discurs de Capó és digne de ressaltar l’observació que va fer sobre el sentit de l’educació, parlant 
també de la norma pedagògica a seguir, expressant la seva creença de què l’educació s’havia de fonamen-
tar en els bons costums que rebérem del nostres avantpassats. 
Tant o més contingut pedagògic va tenir el discurs de Lluís Alemany, president de la Diputació. Va aca-
bar el parlament amb un “Viva la escuela!!!” 
El bisbe Rigobert Domènech va parlar també sobre la funció de l’escola i el paper que, segons l’Església, 
hauria de tenir-hi la religió. 
Després dels discursos els nins i nines de les escoles, dirigits per la professora de Música de la Normal, 
Marina Fernández Lamarca, interpretaren diverses cançons amb gests de Jacques Dalcroze que varen fer 
les delícies del públic. 
 Els nins cantaren “La ronda dels bons treballadors” i “La ronda dels soldadets”, i les nines interpreta-
ren “La faldilleta” i “Revidididi”. Tots junts cantaren “Els aucellets bons minyons” i, com a colofó, 
l’Himne a Mancor.  
Ja ben entrada la nit, el músic inquer Antoni Torrandell Jaume va fer un concert de piano amb peces de 
Mozart (Sonata, 1r temps), Brahms (Dança húngara), Weber (Invitació al vals), Rameau (Els salvatges i 
Gavota amb variacions) i Chopin (Dos estudis i Polonesa en la bemoll). Va interpretar també dues peces 
compostes per ell mateix: Capritxo espanyol i Minuetto capritxós. De plus, va interpretar San Francisco 
andando sobre las olas de Franz Liszt en el mateix vell Chassaigne que certament no s’avenia gens amb 
la qualitat del pianista que ja tenia un cert renom internacional.  
Les activitats festives culminaren el vespre de l’endemà, dimarts dia 29, amb un concert en què, segons el 
programa publicat, s’interpretaren les següents peces: 
Pasdoble, a piano a sis mans 
S’Estrella de S’Auba, cor a tres veus 
La Pastora, per la nina Maria Mateu 
Cançó del Bressol, per la senyoreta Maria Sampol 
L’Emigrant, per D. Antoni Sastre 
Serenada, a piano, violí i cant 
Bolero, a piano a sis mans 
El lenguaje del Abanico, per cor de senyoretes 
La Filadora, per la nina Margalida Mateu 
Viva Aragón, per la senyoreta Margalida Mir 
La primera lágrima, a piano i violí 
Himne a Mancor, cor 
Realment va ser una festassa –com escrivia el cronista de La Veu d’Inca– que recordava finalment que 
l’ànima de la festa van ser els mestres de Mancor encoratjats per l’inspector Capó i ajudats pel batle de 
Selva. 

 

* Extret de la comunicació de Miquel Jaume Campaner “Primavera de 1917 a les escoles de Mancor”, presentada a les I Jor-
nades d’Estudis locals de Mancor el dia 6 d’octubre de 2018, pendent de publicació. 
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EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

La pandèmia del COVID-19 ens ha abocat a una situació que ens ha sorprès a tots i que ens ha duit a una 
vivència que mai havíem experimentat en la nostra vida. En aquest món no hi ha res que succeeixi perquè 
sí; tot té unes causes i unes conseqüències i moltes d’elles estan ja essent analitzades pels experts, els 
pensadors i fins i tot per la gent del carrer. 
En uns dies i, sense esperar-ho, vàrem passar de viure en un 
món voraginós com el nostre ple de presses i renous, 
d’eslògans i ofertes, amb l’agenda plena d’activitats, de córrer 
estressats gairebé sense saber a on anam... a una situació de 
quedar reclosos dins ca nostra, limitats, amb una aturada 
imposada que ens convidà a mirar a banda i banda, guardar 
silenci, reflexionar i fer-nos preguntes tan senzilles i, a la vegada tan profundes com: On anam? Quin tren 
de vida duim? On condueix la nostra manera d’anar pel món? 
En una societat tecnificada amb mil medis d’informació i comunicació directa, instantània; amb una 
quantitat innombrable d’avanços científics; amb aparells sofisticats, la majoria d’ells útils per a la 
humanitat, altres per fer el mal... un diminut virus ens va paralitzar les escoles i universitats, ens va fer 
tancar fronteres, suspendre viatges, paralitzar el comerç, fer caure les borses del món a límits insospitats...  
Amb l’estat del benestar, amb la nostra pertinença a Europa, amb el turisme en augment, amb els avanços 
de la medicina, amb la digitalització més sofisticada, amb el desenvolupament general i amb molts altres 
conqueriments... la nostra societat, és a dir nosaltres, ens havíem cregut ser els amos de la creació, els 
dominadors del món, els controladors de l’univers, i en un tres i no res hem tastat la pols de la nostra 
fragilitat i debilitat. 
Quin avís és aquest que ens ha arribat? ¿Serà la mare terra desequilibrada pels incendis causats pels 
humans, la protesta dels mars, rius i oceans contaminats? ¿Serà la naturalesa que es rebel·la contra 
nosaltres que hem provocat el canvi climàtic encalentint el nostre planeta, quedant impassibles davant els 
desgels polars, destrossant boscos...? 
Ha arribat l’hora d’aturar-nos per escoltar en silenci els missatges que hem rebut en el moment present 
amb el COVID-19. És hora de preguntar-nos què feim. Podem viure d’una altra manera, amb un estil 
diferent del que vivim en l’actualitat?  Potser que, amb el confinament, hàgim après a pensar en una 
forma distinta de vida. 
Dins les nostres limitacions del confinament obligat hi hem pogut descobrir moltes coses i accions 
positives. La comunicació via telefònica o traves de les xarxes socials ha anat creant aquesta consciència 
de fer-nos preguntes, de demanar-nos per què hem arribat a creure’ns totpoderosos, a admetre la derrota 
per aprendre a aixecar-nos. Això ja és ben positiu. 
El COVID-19 ens ha donat l’oportunitat de veure persones generoses, servicials i solidàries, començant  
per tots els sanitaris, els qui presten serveis públics, tots els qui cada vespre a les 20 h. hem sortit a les 
finestres i balconades aplaudint tots els gestos d’altruisme, entrega i generositat. 
Hi ha encara molts d’aspectes positius que anirem descobrint una vegada que hàgim tornat a la normalitat 
que, segur, serà diferent. Veurem les coses, les persones, els paisatges i l’economia des d’una òptica 
distinta, amb uns ulls més nets.  

Jaume Gual Mora 
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DE TU A TU... TOMEU POCOVÍ RAMON 
ls qui el coneixen diuen que és un jove que li encanta culejar tot el que està relacionat amb la mecànica; actu-
alment està estudiant un grau de formació professional a l’institut Pau Casesnoves. Un jove divertit, simpàtic i 

que li agrada el bon rotllo. 
Una cançó… 
Qualsevol de les antigues cançons d’en Melendi m’agraden molt, per dir-ne una te diria “Caminando por la vida”. 
Un color… 
El color que més m’agrada és el vermell ja que va ser el color de la meva primera bicicleta. 
Un animal… 
M’agraden els cans, especialment un rateret que tenc. El me varen regalar recent nat quan jo tenia 5 anys. 
Una pel·lícula… 
Una pel·lícula que no me cans de mirar, i quasi ja me la sé de memòria de tants de pics que l’he vista, és “Doce en 
casa”. La trob molt divertida. 
Una persona que admires… 
El meu germà Lleonard. Per circumstàncies personals els meus pares han hagut d’estar molt pendents de jo i ell mai 
ha demostrat cap tipus de gelosia. És cert que a vegades me fa enfadar i discutim però sé que m’estima molt, està 
pendent de jo i mai m’abandonarà. 
Una data especial… 
Un dia molt especial per jo va ser quan me vaig treure el 
carnet de moto i el de cotxe; que vaig aprovar a la primera. 
Un nom d’home… 
Diria Lleonard, com el meu germà, mon pare i el meu padrí. 
El nom de la família. 
Un nom de dona… 
Antònia, el nom de la meva mare, qui sempre ha estat al meu 
costat. 
Un defecte… 
M’agrada dormir fins tard, no és que ho consideri dolent, 
però me lleva molt de temps per fer altres coses. 
Una virtut… 
Me consider una persona bastant positiva i conformista. 
Sempre pens que tot anirà bé i me conform amb el que som i 
el que tenc. 
Un llibre… 
Sincerament, no m’agrada gaire llegir. No he estat mai un 
amant de la lectura. 
El teu lema… 
No posar-se nerviós per coses innecessàries. Sempre pens que tot anirà bé. 
El teu plat preferit… 
El plat que més m’agrada són les paelles que fa mon pare. Són boníssimes! 
Què t’agrada de Mancor?... 
De Mancor m’agrada tot, sempre hi he viscut. Però una de les coses que més m’agrada és la proximitat de la gent, 
sortir al carrer i conèixer tothom. Tenc 19 anys i vaig amb el mateixos amics de quan era petit, això no té preu. 
Què no t’agrada de Mancor?... 
El que no m’agrada de Mancor és que a pics la gent xerra massa del que no sap i això m’irrita. 
Qui t’agradaria que contestàs a n’aquest qüestionari?... 
Na Xisca Bestard que se que li farà molta il·lusió. 
           Joan Coll Mir 

E 
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A G R U P A C I Ó  F E S T A  P A G E S A 

L’any 2020 va començar amb bon peu. Dia 18 de gener celebràrem Sant Antoni amb una 

torrada i una ballada popular per tots els assistents. 

Sant Antoni gloriós, 

de Viana anomenat,  

            siau nostre advocat  

           i de tot perill guardar-nos. 

Però pel març es va desbaratar. Un virus ens va aturar els assajos, les sortides 

programades... però no la ballera. 

Amb el confinament hem tengut molt de temps i mostrarem imatges inèdites 

de l’agrupació. 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

SÓLLER 2019 TROBADA D’AGRUPACIONS DE LA 
FEDERACIÓ DE MÚSICA I BALL 2019 

FI DE CURS 2019 

Abans de cada ballada feim una reflexió 
del que farem. Ballam per passar-nos ho bé!! 
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A R R E L S 

l que ens ha passat dins aquest trimestre puc afirmar que és el fet més lamentable des de que estic 

dins la Junta Directiva d’Arrels. Lamentable, preocupant i d’una pèrdua, pot ser, irreversible. 

Els fets passaren el dia de Sant Antoni, quan al migdia, amb en Manel Alba, desmuntàvem na Boscana 

per fer una actuació a Calvià i just quan la teníem dins el furgó den Manel, passà en Toni Costa i ens va 

veure.  

En Manel se’n dugué na Boscana a ca seva i en Toni, més tard, hi va anar per xerrar amb ell del tema de 

na Boscana. 

En Toni entén que els béns d’Arrels de la Vall no varen ser traspassats a Arrels, malgrat ell va ser testi-

moni de l’assemblea on es va decidir el traspàs i en repetides ocasions els ha reclamat a en Manel. 

Aquesta vegada va anar molt més enllà, i posseït per un arravatament de còlera va treure de dins el fur-

gó den Manel varies parts de na Boscana i les va ficar dins el seu cotxe. 

El conflicte va acabar amb l’arribada de la guàrdia civil d’Inca; però aquesta, davant l’impossibilitat 

d’intervenir a favor de cap de les dues parts, va deixar que en Toni s’endugués les peces de na Boscana 

amb el seu cotxe. 

El resultat final d’aquests fets, per ara, és que na Boscana està dividida, inservible i si la justícia no hi 

posa remei, no la tornarem a veure en molt de temps. 

Juan Torrens 

Tresorer d’Arrels 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

E 

Foto nocturna de na Boscana Na Boscana amb foc 

REVISTA MONTAURA 

Des de la nostra revista no volem prendre part en la disputa, però en feim la següent reflexió:  

El poble ha vist néixer, coneix i estima totes les imatges, a més de na Boscana. Per altra part, 

ens enorgulleix com a poble, que a través d’elles, el nom de Mancor s’hagi donat a conèixer a 

molts d’altres indrets de Mallorca i de fora de l’illa. Seria molt trist perdre un patrimoni que 

forma part dels darrers vint anys de la nostra història mancorina. 
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A M I C S  D E  L A  T E R C E R A  E D A T 
 

l passat dia 10 de febrer, unes 100 persones vàrem celebrar el dinar tradicional de fava pelada, que 
feim cada any en aquest temps de Quaresma al Casal de Cultura.  

En primer lloc menjàrem un bon tros de greixonera, i després fava pelada a voler. De postres, com no pot 
ser d'altra manera, coca de tallades acompanyada de plàtan amb bessons. 

Feia goig escoltar els comentaris de molta gent major, recordant tants d'anys enrera fent aquest dinar, 
moltes vivències i sentiments d’un temps ja passat, però que seguim vivint amb la mateixa il·lusió.  

 
 
 
  

 
 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Dia 8 de març vàrem voler celebrar el dia de la festa de la Dona i dinarèm de Fideuà. Va ser la primera 
vegada que els nostres cuiners feien aquest dinar. La veritat és que va ser boníssima. Tenguérem un dia 
fantàstic i la companyia encara millor.      

Després de dinar, aprofitant el temps del cafè, vàrem tenir l’Assemblea General de Socis en la qual es 
donaren compte de totes les activitats fetes durant el l’any 2019. 

També vàrem presentar la informació econòmica de l’associació i els extractes bancaris, amb les entrades, 
sortides i el saldo actual.      

El comentari més important de la reunió va ser explicar la baixada important de socis que duim des de fa 
uns anys enrere. Per desgràcia, molts d’ells és perquè han mort, això és llei de vida. Per altra part els que 
s’apunten nous són ben poquets. 

La gran majoria de baixes, sembla que poden ser perquè no hem pogut informar dels nous Números de 
Comptes Bancaris de molts de socis. 

E 

Fava pelada o parada 
Greixonera 

Postres Ensaïmada amb tallades 
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Vàrem decidir esperar tres quotes per donar temps per canviar-los; així evitarem les comissions i despeses 
bancàries. 

Volem aprofitar aquest fet, per animar a la gent que vengui a les nostres activitats perquè conegui 
l’Associació i pugui servir-se i gaudir dels nostres dinars tradicionals, sopars d'estiu amb música i ball, 
excursions, caps de setmana a hotels, i altres... 

Per fer-se socis ho podeu fer, bé a les oficines de l’ajuntament, bé connectant amb algun membre de la 
directiva. També podeu apuntar-vos aprofitant qualsevol activitat de l’Associació. 

Es dedicaren unes paraules d'agraïment i reconeixement, a tota la gent que ajuda a fer possible totes les 
activitats: Està ben demostrat que, sense aquesta gratuïtat humana, res seria possible, i que moltes de les 
coses que feim, no es farien per falta de recursos econòmics. Aquesta Associació funciona gràcies a tots 
ells. També, com no pot ser d'altra manera, volem tenir un record molt especial, per tots els que ens han 
deixat dins aquets anys d'història i que feren tant de bé a l’Associació. 

Ara fa just 33 anys, que es constituí l'Associació d'amics de la Tercera Edat, fou el dia 15 de març de 
1987, com a Associació reconeguda, perquè realment ja funcionava ja que s’havia fundat l’any 1980, pel 
Batle d’aleshores, Sr. Gabriel Pocoví Pou, amb el suport de tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, 
comptant amb la col·laboració del Delegat de Sa Nostra, Sr. Antoni Abrines. 

El primer President va ser el Sr. Jaume 
Arrom Martorell; el segon el Sr. Arnau 
Sastre Mora; el tercer el Sr. Gabriel 
Pocoví Pou; el quart el Sr. Lleonart 
Pocoví Serra; i des del dia 17 de 
septembre de 2016, el nostre President 
és el Sr. Jaume Martorell Martorell.  

També s’ha comunicat a tots els socis 
que, seguint les recomanacions de les 
autoritats sanitàries i municipals, 
davant la situació generada a causa del 
COVID-19, quedaven suspeses totes 
les activitats que estaven previstes per 
aquets mesos vinents, fins nova ordre. 

Esperam que aquesta situació tant 
excepcional, canvia el mes aviat 
possible i tornem a la normalitat diària 
i en trobem tots amb salut i alegria. 

 

Una abraçada Amics 
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E S C O L E T A  M O N T A U R A 
(Gener, febrer i març) 

 
em començat l'any 2020 i  un nou trimestre. A la nostra escoleta seguim amb la màgia d'aquesta 
època de l'any, encara havien de venir les Magestats, els Reis Mags de l'Orient i nosaltres ens 

preparàrem fent cartes, cantant i contant contes. 
Vàrem rebre la visita 
d'una patge reial que 
va recollir les nostres 
cartes per poder fer-
les arribar als Reis 
amb els nostres de-
sitjos. Tots junts ens 
vàrem reunir a una 
aula per cantar i jugar 
mentre esperàvem. 

Aquests dies primers de gener grans i petits vàrem compartir moltes estones de joc, ja que érem poquets i 
vàrem poder fer moltes propostes plegats. Aquests moments de compartir són molt beneficiosos, ja que 
som una petita comunitat i aquests dies de poder adjuntar-nos enriqueixen molt i són molt afavoridors per 
al desenvolupament infantil. 
Passats uns dies i després de totes les festes de Nadal i del dia dels Reis, continuam amb les nostres 
rutines i ens preparam per una festa molt especial, Sant Antoni. 
Màscares, forques, foc, dimonis ens envolten per tot i gaudim de les nostres festes més populars. 

 

Treballam molt amb els infants els contes, sobretot de dimonis per treballar les pors i explicar diferents 
històries. 
Feim tallers de màscares, duim un caparrot, i preparam una berenada de pa amb sobrassada. 
També ens preparam per rebre el Rei Hivern, malgrat el temps no acompanyava ja que feia uns dies 
fantàstics de sol, ens trobam amb una època plena de blau i blanc i les nostres propostes van dirigides a 
treballar aquesta estació de l'any. 
A poc a poc arriba Carnestoltes, ja tornam a celebrar i gaudir. Ens preparam, com cada any, per fer la 
nostra Rueta amb les famílies, organitzam una trobada amb les famílies per explicar la nostra disfressa  i 
explicar com farem la festa. 

H 
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Cada dia, durant la setmana de Carnaval, feim una proposta divertida a les famílies, cada dia els infants 
han de venir vestits o amb un objecte al cos. Respectam al màxim cada nin i nina, per aquest motiu si hi 
ha algú que no li agrada i no li fan ganes dur res, no hi ha cap problema, no és obligatori. 

El divendres feim una 
berenada amb les famí-
lies, ens reunim l'hora-
baixa a l'escoleta i 
feim una passejada dis-
fressats fins a la plaça 
de l'Ajuntament can-
tant pels carrers i salu-

dam tots els veïnats que surten a veure’ns. Per acabar tots junts anam al menjador del CEIP Montaura i 
compartim una berenada en família. 

 
Volem agrair a 

l'Ajuntament i al 
CEIP Montaura 

la seva 
col·laboració i la 

seva 
disponibilitat. 

 
 

Acabam el mes de febrer amb una visita peculiar i especial, la Jaia Quaresma. Aquesta padrineta vella i 
fea ens visita i ens explica que durant set setmanes ens hem de reunir tots a l'entrada per contar la seva 
història i li llevam una cameta, quan quedi fora cames, haurem arribat a Pasqua. 
Així ho feim, tots anam a l'entrada i contam el conte de la Vella Quaresma i cantam cançons i feim una 
miqueta de festa tots plegats. 

Aquest curs els 
més grans han de-
cidit fer diferents 
sortidetes pel nos-
tre poble i visitar 
diferents espais. El 
primer va ser la 
Biblioteca munici-
pal; on na Cati ens 
esperava per expli-

car-nos tot el que podem trobar dins aquest espai. Moltes gràcies. 
Ens trobam a dia 13 de març i la situació és una mica estranya i diferent, hi ha incertesa i desconeixement, 
rebem molta informació del Coronavirus però realment no sabem el que està passant ni que passarà 
durant els següents dies. 
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Celebram tots els ANIVERSARIS dels nins i nines que van fent els anys. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dissabte, 14 de març, és decreta l'Estat d'Alarma i ens veim obligats a tancar la nostra estimada escoleta. 
El nostre equip docent cada dia fa una proposta a través del grup de whatsapp que tenim amb les famílies 
per mantenir contacte diari, feim activitats educatives, enviam articles que poden ser interessants i estam a 
la seva disposició per a qualsevol consulta individual. 

Volem destacar les famílies que estan fent un esforç i que cada dia ens mostren el seu afecte. 

¡¡¡ TOT ANIRÀ BÉ. FINS AVIAT! SALUT !!! 

JOAN NOELIA LLUC 

LLUC SHIRA TONI 
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C E I P   M O N T A U R A 
 
Abril ja és aquí, anunciant una primavera embolcallada d’hivern gris. Nosaltres, aquesta vegada i, des 
d’una escola virtual, volem “disfressar” les circumstàncies amb pinzellades de color i gresca: les que ens 
va regalar Carnestoltes. L’impacte negatiu de l’activitat humana sobre el medi ambient en va ser la 
temàtica. Aquí en teniu una petita mostra. 

 
com que mai una nit no ha vençut l’alba, us deixam amb 
aquests versos de Maria Antònia Salvà carregats de llum 
i vida: 
 

 

“Ja el sol aguaita per l’ample cel; 

ros com la bresca, degota mel 

damunt les planes totes florides. 

S’embadaleixen les margarides 

i alçant la testa, beuen claror 

qui les anima d’un tremolor.” 
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Un any més la Trobada de les Escoletes va ser un èxit, 

els nostres menuts i tots els equips convidats  

varen poder gaudir d’un matí inoblidable. 

El temps ens va acompanyar i el Club,  

amb la col·laboració del  bar del camp i la marca Quely. 

Tots els nins i nines, que participaren, reberen un petit 

detall, una botella d'aigua i una bossa de galetes d'Inca. 
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B I B L I O T E C A   M U N I C I P A L 

24/01/20 CLM Tertúlia del llibre “Pan de limón con semillas de amapola” Cristina Campos 
La tertúlia del Club de lectura de Mancor de la Vall de “Pan de limón con semillas de amapola”, ha 
tingut tots els ingredients perquè fos un èxit: 

El primer de tot l’autora del llibre na 
Cristina Campos que ha estat molt 
amable i propera via skype amb tots els 
membres del club, contestant a totes les 
preguntes que li han fet damunt la seva 
primera novel·la “Pan de Limón Con 
semillas de amapola”, que es durà a la 
gran pantalla de la mà del director 
Benito Zambrano. 

El segon i que fa referència a la recepta que inclou el llibre del pastís fet per una tertuliana del “Pan de 
limón con semillas de amapola” que juntament amb la xocolata calenta que ens han cuinat una altra 
tertuliana del club han estat un encert ja que l’olor que desprenia ens va fer reviure l'essència de la 
història que es conta ell llibre. 
I finalment els ingredients del llibre: l’amor maternal, amistat entre dones, secrets guardats, receptes de pa 
oblidades, sentiments retrobats, paisatges d’infantesa, records que fan riure però també plorar, i en 
definitiva emocions i sentiments de vida que val la pena sentir o llegir com a mínim un cop a la vida. 

31/01/20 Contacontes “La cançó del bosc” a càrrec de Damià el bufó 
Aquesta és una faula per aprendre a estimar la Natura. Una història d’arbres, ocells i una tribu d’humans, 

units per un mateix destí. 
A través de la mirada d’una 
nena descobrirem per què és 
tan important respectar els 
cicles naturals, evitar el mal-
baratament dels recursos i 
viure de manera harmoniosa i 
sostenible. 

05/02/20 Club de Lectura Biblioteca-Escola 2n “Els vestits de la Panxeta” Ricardo Alcántara 
La Panxeta no entén per què s’ha de vestir d’una manera diferent dels seus amics. Per aquest motiu la 
Panxeta està trista. No li agrada sentir-se diferent ni especial, perquè això té els seus inconvenients, però 
tampoc no vol deixar de ser una bruixa. 
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Els vestits de la Panxeta de l’autor Ricardo Alcántara ens ha fet reflexionar a través de la seva 
protagonista, la Panxeta una nina bruixa, sobre l’autoestima personal, el respecte als companys, 
l’amistat…  
Ens hem volgut posar tant dins la seva pell que ens fem fet un barret de bruixa i bruixot. 

24/02/20 Club de Lectura Biblioteca-Escola 6è “ Diumenge al matí, al peu del salze” Dolors Garcia i 
Cornellà. 

Un grup d’antics companys de classe convocats per Facebook a la mateixa casa rural on van estar de 
colònies de fi de curs cinc anys enrere. Durant un cap de setmana viuran plegats, aïllats de la resta del 
món, compartint vivències i sentiments i amb l’objectiu de desenterrar la capsa que llavors van omplir 
amb un sèrie d’objectes que simbolitzaven el passat i el futur que es començaven a construir. 
Sota una història d’aparença senzilla, s’amaga un entramat de venjança, desconfiança, hipocresia i 
traumes que poc a poc aniran sortint a la llum i que ens han fet mossegar-nos les ungles fins al darrer 
capítol. 
“Qui era la víctima? Qui resultarà ser l’assetjador?  

26/02/20 Club de Lectura Biblioteca-Escola 4t “El viaje de Doble-P” Fernado Lalana. 

Doble-P és un extraterrestre que viu molt avorrit en el seu asteroide “Jijo” proper a Venus. El seu planeta 
preferit és la Terra. Així que un bon dia decideix llançar-se a l'espai i dirigir-se cap allà, ja que la seva 
curiositat pels humans l'atreu moltíssim. Podrà fer-se amic d'ells? 
Quan aterra al nostre planeta es trobarà amb una sorpresa majúscula ...  

L'humor i la crítica es fan presents, 
ja que l'autor, a través de les 
anotacions que Doble-P fa al seu 
diari al llarg de la seva exploració 
per la Terra, mostra amb ironia 
algunes de les absurditats humanes. 
El tema de complexos infantils i 
l’amistat també hi estan ben 
presents. 
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06/03/20 CLM “Historia de un matrimonio” Andrew S. Greer 
Tot i que el llibre no ha agradat a tothom, és pot dir que és un llibre especial –diria jo–, que genera debat, 
ja que “Historia de un matrimonio” està ambientada a San Francisco l’any 1953, a l'Amèrica de la 
postguerra, als anys de la guerra de Corea, on es tracta l’amor, la segregació racial, la guerra, el Judici 
dels Rosenberg, l’homosexualitat i de com l’època històrica en què ens toca viure et pot marcar per 
sempre. 

Narrat en primera persona, Pearlie 
Cook inicia el relat de la seva vida, una 
dona que té cura del seu fill i el seu 
marit, Holland, de salut delicada des 
que va tornar de la guerra. La vida 
familiar transcorre amb placidesa i 
harmonia fins que, un matí, un 
desconegut apareix a la porta de casa 
seva, i tot canvia. 

 
La Bibliotecària, Cati Llabrés 

 
 

DONES SOLIDÀRIES DE MANCOR 

Resum de les diferents campanyes solidàries realitzades a Mancor de la Vall els darreres dos anys: 

Any 2018 
- A la fira de Nadal recollírem una saca de juguetes per a la campanya de Càritas. 
- A la mateixa fira també recollírem diversos productes d’higiene per a infants a la campanya de la Creu 
Roja. 

- A la xocolatada de Nadal, obtinguérem 193,43 € que varen ser 
entregats íntegrament a l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall per poder seguir el projecte 
“Rebost”. 

Any 2019 
- A la fira “Biniarrels”, realitzada el passat 23 i 24 de 
novembre, el grup de dones de “Moviment Actiu de Mancor” 
va muntar un paradeta solidària amb la qual aconseguiren 43 €. 
Aquests doblers s’han emprat per comprar material i així poder 

seguir realitzant aquesta activitat en unes millors condicions. 
- A la fira de Nadal vàrem seguir amb les dues campanyes realitzades l’any anterior en favor de Càritas i 
la Creu Roja per aconseguir juguetes i productes d’higiene de primera necessitat per als més petits. 
Paral·lelament s’aconseguí recaptar 42’90 € per entregar a l’organització Càritas. 
Totes les donacions realitzades tenen la signatura dels responsables de l’entitat beneficiada. 
Moltes gràcies a tots per fer-ho possible.  
            Oliva Delgado 



 

- 44 - 
                                                                                   

R A C Ó  I N F Ú 
i ha dues sopes en el Món que es disputen la supremacia: la de castanya i la de remolatxa. La veritat és que no 
se sap quina va ser la primera perquè ambdues provenen geogràficament de dos indrets ben diferents. Orient 
d’Àsia, orient d’Amèrica i Europa central, per la castanya i sud d’Europa, per la remolatxa. De la castanya en 

parlarem un altre dia. Avui en el Racó Infús ens referirem a la remolatxa, i a la secció de la Bona Cuina trobareu la 
recepta de la seva sopa anomenada Borsch. 

La remolatxa és una de les hortalisses més dolces i plenes d’energia. El seu 
consum ajuda a controlar la tensió i a protegir el cor. Estudis realitzats l’any 
2008 demostren que prendre mig litre de suc de remolatxa al dia redueix la 
hipertensió arterial. Això es degut a que el suc, al mesclar-se amb la saliva, es 
transforma en un “nitrit”, que per l’acció de l’àcid clorhídric de l’estómac es 
converteix en òxid nítric, que és el que actua com a reductor de la hipertensió 
arterial.  

La rel de la remolatxa (Beta vulgaris) és en realitat el tany o tija d’aquesta planta que es nativa de l’Europa medi-
terrània. Els humans han menjat aquesta planta des de la prehistòria, inicialment les fulles i després, en descobrir-se 
el foc, la part subterrània d’algunes varietats ja que s’ha de bullir, encara que es pot menjar crua. Ara és el moment 
d’explicar que l’avantpassat de la remolatxa són les bledes (Beta marítima) que la rel no es comestible, però si que 
ho són les fulles. És conegut que a la Grècia clàssica, les arrels eren llargues, blanques o roges, i sempre dolces. La 
presència actual de les arrels, més gruixudes i rodones, sembla que sorgeixen d’una mutació que es va produir es-
pontàniament entorn al segle XVI. Ho demostra el fet que alguns artistes de l’època, a les seves il·lustracions, així 
ja la representen mentre que les d’abans no són així. 
La remolatxa té dues grans varietats: la de taula, roja o violàcia, i la sucrera, blanca, que també permet alimentar el 
bestiar. Els pigments que donen color a la remolatxa de taula són la betacianina  i la betaxantina, que són indigeri-
bles pels nostres estómacs, motiu pel qual tenyeixen la bitlla alimentària, els excrements i la orina d’aquest color. 
No obstant, l’atoxicitat d’aquests pigments fa que freqüentment s’emprin com a colorants de diversos productes de 
consum humà; així el seu extracte, anomenat E162, és habitualment emprat en cosmètica en l’elaboració de maqui-
llatges, colorets, pintallavis i tints pel cabells.  
D’aquesta planta, a la cuina, es pot utilitzar tant la rel com les fulles. Ambdues són excel·lents tan crues com escal-
dades o cuites al vapor. La rel o bulb té un sabor molt intens, motiu pel qual es consumeix acompanyant ensalades, 
“ensaladilles”, rallada o cuita. Si la menjam cuita, és millor bullir-la sencera, després pelar-la i trossejar-la. 
D’aquesta manera es conserven els pigments i, el que és més important, el seu aroma. Acabada de comprar i per 
estojar-la és aconsellable depositar-la en el frigorífic, al departament de verdures. No recomanam congelar-la per-
què es reblaneix. 
Moltes malalties no es poden beneficiar del consum de la remolatxa, perquè, s’ha d’insistir, no cura res per si ma-
teixa, però s’ha de dir que sí permet, sobretot, fer-ne  una prevenció, just pel fet que és un aliment saludable. Crua 
és una excel·lent font d’àcid fòlic, vitamina C, potassi i magnesi. Concretament 100 g cobreixen la tercera part de 
les necessitats diàries d’àcid fòlic, la sexta de les de vitamina C i el 8% de les de potassi i magnesi. També conté 
quantitat apreciable de fòsfor, vitamines B1, B2, B3 i B6, i els minerals de ferro i iode. Són 41 calories per cada 
100 g. Tots aquests elements s’assimilen millor si la preneu en forma de suc. No s’han descrit alteracions ocasiona-
des pel consum de remolatxa, però convé que moderin el seu consum les persones diagnosticades de cistitis, pedres 
o càlculs en els ronyons, còlics nefrítics o malalties renals, així com aquelles que tenen l’estómac delicat perquè 
poden produït gasos i/o acidesa per mor dels oxalats que conté i que poden irritar el sistema digestiu.  
Per acabar una curiositat, com eliminar les taques de la pell (mans sobretot) i roba? De les mans ho podeu fer fà-
cilment: fregant les mans amb la part blanca de la pell d’una taronja, aclariu amb aigua i “ja està!” De la roba és 
diferent, tractar-la ràpidament: posant-la en remull i fregant-la amb detergent. En casos importants, es convenient 
que, després de fer les operacions anteriors, es deixi la roba en remull i es tracti en blanquejadors o lleixiu, si és 
possible.  
Fins la pròxima.          Domingo Llull  

H 
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C U I N A  S A N A (sense greix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparació: 15 minuts.   
Cocció: 1 hora aprox 
Comensals: 4  
Ingredients: 3 o 4 remolatxes  

2 patates  
3 pastanagues  
1 ceba 
1 gra d’all 
1 litre d’aigua o de brou de carn 
2 Iogurts grecs naturals 
Llorer, juevert, sal, pebre bo. 
Suc de mitja llimona 
3 cullerades d’oli 
 

                     Per acompanyar:  
         Cuixot tallat a daus petits 
 
Elaboració: 

1. Posau dins una casserola l’oli, la ceba picada petita i les pastanagues rallades i que comenci a so-

fregir a foc moderat. 

2. Als cinc minuts, afegiu al sofregit les remolatxes palades i tallades a daus, el gra d’all, llorer, jue-

vert picat i el brou de carn (o l’aigua).  

3. Ha de bullir a foc moderat devers 30 minuts (fins que la remolatxa sigui cuita) 

4. Apagau el foc. Incorporau el suc de la llimona i salpebrau. 

5. Passar pel minipimer o batedora després d’haver retirat el llorer. 

6. La sopa ha de quedar espessa i amb els sabors molt concentrats  

7. Bateu el iogurt amb una forqueta fins que quedi amb consistència cremosa 

8. Servir la sopa amb una cullerada de iogurt al centre i uns daus de cuixot al voltant. 

 

Suggerència: Si no sou intolerants a la lactosa, podeu substituir l’oli per mantega o margarina. Ah!, i 

palau les remolatxes amb guants per evitar tenir les mans tenyides de vermell  

 

Bon profit!!!           Domingo Llull 

Borsch (també coneguda com a borscht o borshch) 

La probabilitat del nom d’aquesta sopa, s’atribueix a la paraula “buryak” 
de l’eslau antic que significa remolatxa 

Amb la incorporació de patata es vol aconseguir una textura més cremosa. 

Aquesta sopa tan pot ser calenta com freda (temperatura ambient) 
 
 

Borsch 
amb 
xuia de sa 
ventresca 
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I M A T G E S    D’ A H I R  
 

 
 

CINC SENYORETES A LLUC – ANY 1934 
  

o he trobat cap persona que en pogués contar qui eren aquestes cinc senyoretes, totes ben mudades, 
que pareixia que anaven de festa. Revisant el meu arxiu vaig trobar aquesta foto de família on hi ha 

la mare de la meva dona que al CEL SIA. 

Començaré per les que he pogut conèixer, d’esquerra a dreta, Catalina Fontanet “de can Rata”, Maria 
Fontanet “de cas Miet”, Maria Mateu, “de ca n’Aina Guixa”, (la següent desconeguda,) Apol·lònia Rie-
ra, de can Miquel d’Escorca. Vos imagineu què podien fer aquestes amigues, quan no hi havia un trans-
port públic per desplaçar-se i anar a Lluc. M’imagín que segurament les va pujar, en Llorenç Fontanet 
“Miet”, germà de na Maria, perquè ja en aquell any tenien cotxes. 

Poques coses pogueren fer, segurament anaren a veure la Mara de Déu, ja que altres entreteniments ni 
visites a fer no n’hi havia massa a Lluc. 
 

Fotografia d’arxiu i comentaris: Gabriel Pocoví  Pou, de can Pastora 

 

N 
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I M A T G E S   D ‘A H I R 
VA DE TRUC ...  -  FESTES DE SANT JOAN 1967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urant la dècada dels anys 60 -70, encara no hi havia aquesta abundància que hem estat 
gaudit els darrers 50 anys des de l’arribada del turisme a partir del 1956. En aquell temps 

l’Ajuntament subhastava les Festes de Sant Joan, la persona o empresa que guanyava la sub-
hasta s’havia de fer càrrec d’organitzar les festes, observant el contracte que signava amb 
l’Ajuntament.  
Els actes centrals eren l’ofici solemne del dia del Patró i l’Homenatge a la Vellesa. El vespre 
celebraven una o dues berbenes. Una obra de teatre, un partit de futbol, les corregudes de jo-
ies pels mes joves i nins; també els més majors corrien els conills amb parella amb els peus 
fermats, anaven pegant bots fins arribar a la meta, on esperava la joia fermada a una canya. 
Aquest any, hi hagué una seria de jocs al mig de sa plaça, que estava vallada, on només podi-
en entrar, normalment a les berbenes, si havien passat per caixa. Els nins també feien una re-
dacció a la plaça, acompanyats del seu mestre. 
Segurament les persones majors recordareu les persones de la foto que juguen la partida de 
truc. Com podeu veure no les mancaven espectadors. Els jugadors eren: dues persones, que 
sempre la tenien pensada, l’amo en Jaume Rata, i l’amo en Jaume Vellaco. Aquest dia els seus 
dos contrincants, que sempre eren l’amo en Felip Coleta i l’amo en Vicenç Figueta, no varen 
comparèixer i els substituïren, el de l’esquerra, que és l’amo en Toni de can Gori, son pare des 
capellà de can Gori, que era es rector de Mancor; s’altre a la dreta, es mal d’identificar, crec 
que pot ser fos en Pep Forneret, casat a cas Sabater Gros.  
 

Fotografia: propietat de Vicens Moranta      Comentaris: Gabriel Pocoví  de can Pastora   
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P E R   R E C O R D A R 
 

ra l’any 1917 quan a Mancor hi va haver un intent de construir una escola a sa Devesa, però no va 
anar envant. Passaren més de cent anys sense que aquest intent no fes realitat, mentre els nins i nines 

assitien a classe a pisos sense condicions higièniques, amb greus deficiències del que ha de ser una escola. 
Tots recordam on anàvem els nins a escola damunt can Salapa i les nines al pis de damunt on va viure en 
Tomeu “Perruquer” i la seva dona. 

 
Amb l’arribada de la Democràcia, l’any 
1979, l’Ajuntament d’aleshores va 
moure tots els fils per aconseguir el 
que, anys enrere, els nostres pares i pa-
drins havien intentat. L’Ajuntament no 
disposava de terrenys ni tampoc doblers 
per comprar-ne, però tocaren a la porta 
de  D. Salvador Beltran, senyor de Son 
Morro, fill de D. Salvador Beltran Gra-
lla, que fou el primer batle del nou 
Ajuntament de Mancor, quan va acon-

seguir la independència de Selva, el 2 d’abril de 1925, hem celebrat el 95è aniversari. D. Salvador va re-
galar al poble tots els terrenys que exigia el Ministeri, uns 4.500m2,  per a la construcció de l’escola. Així 
fou possible, no només construir l’escola, sinó també un poliesportiu.  

FOU EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 1981 QUAN ES VA INAUGURAR 

EL PRIMER EDIFICI DE L’ESCOLA PÚBLICA A MANCOR. 
 
Amb el pas del temps, el po-
ble va créixer amb habitants i 
es va fer necessari ampliar 
l’escola. L’Ajuntament va 
tornar insistir al ministeri, 
sol·licitant una ampliació. El 
ministeri va escoltar els ar-
guments de l’Ajuntament. 
Cosa que va fer possible l’am-
pliació, que va tenir lloc l’any 
1989. 

Actualment, des de fa un cert temps, s’ha vist la necessitat d’ampliar o construir una nova escola. Sembla 
que els problemes de terreny per oferir a la Conselleria d’educació, que tenia l’Ajuntament, estan en vies 
de solució. Tant de bo que ben aviat puguem veure una nova escola, que ha estat reivindicada per tots els 
estaments de la comunitat educativa, pares, alumnes, professors i per les diferents corporacions munici-
pals, que han regit el nostre poble.  

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Primer edifici de l’escola pública, 
Inaugurada el dia 25 de setembre de 1981 

Primer edifici de l’escola pública, 
 inaugurat el dia 25 de setembre de 1981 

Ampliació de l’edifici, any 1989 
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