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Editorial 

Sembla que començàvem a veure la llum al final del túnel 
amb l’inici del desconfinament, però la “nova normalitat” 
no és més que un eufemisme per suavitzar que les coses 
no tornaran a ser com eren. 

No ho seran en l'àmbit social, ni en conseqüència, a escala 
econòmica. El turisme és mundialment l’activitat que 
queda més tocada, i a les Illes ens ho havíem jugat tot a 
una sola carta. Els poders públics s’han de convèncer que 
aquest és un temps que s’ha d’aprofitar per fer el canvi de 
model perquè en un parell de mesos, la realitat ha canviat 
dràsticament i ja no valen les mateixes regles del joc que 
abans.  

Si bé el que s’ha de fer ho haurem de decidir la societat en 
conjunt, les prioritats són tant de sentit comú que haurien 
de suscitar un consens ample si ens en volem sortir amb 
garanties. 

En aquest número que teniu a les vostres mans, arranjat 
amb l’esforç de totes les persones col·laboradores, a les 
que agraïm la seva participació desinteressada, hi 
trobareu les seccions  habituals. De manera especial s’ha 
elaborat la Crònica amb molt de contingut de la vida 
diària del nostre poble, en temps del confinament i de 
manera especial en el temps de les nostres Festes 
Patronals, celebrades seguint les instruccions de les 
autoritats sanitàries, però així i tot amb il·lusió i 
participació. 

Mereix una ressenya especial l’elaboració del vídeo de 
l’Himne de Mancor, que va ser presentat el dia del pregó 
de les festes. 

Esperem i confiem que en el mes de setembre el curs 
escolar es pugui iniciar amb normalitat per al bé dels 
infants, de les famílies i del professorat. 
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C R Ò N I C A  

Abril 

S´inicia el trimestre enmig d’una pandèmia mundial pel coronavirus que causa la malaltia COVID-19 i 

enmig d’un estat d’alarma decretat pel govern central. El confinament a casa és obligatori i només es pot 

sortir per una sèrie de causes ben justificades. Durant el trimestre s’han anat permetent activitats segons 

fases de desconfinament, per la qual cosa l’Ajuntament ha anat informant del què estava permès i com. 

Dia 1 l’Ajuntament informa de les mesures establertes per la Conselleria de Medi Ambient en el Parc 

Verd durant l’estat d’alarma pel Covid-19. 

Dia 2 d´abril es va celebrar els 95 anys que Mancor es va segregar de Selva. Es pen-

jaren banderes a balcons, finestres i façanes. A les 12 repicaren ses campanes i des-

prés tothom que va voler, des del confinament, va cantar l’Himne a Mancor. 

Dia 3 es va anunciar que les celebracions de Setmana Santa quedaven suspeses a 

causa de la pandèmia del Covid-19. 

Es publica a premsa “Mancor celebra des de 

los balcones el 95 aniversario de su indepen-

dencia”, “El pueblo celebra confinado sus 95 

años de independencia de Selva” i “Un alcalde de cuna independi-

ente”. 

Dia 4 l’Ajuntament va enviar una plantilla pels més menuts per im-

primir amb cartolina i retallar per fer un vehicle igual que el del po-

licia local. 

El mateix dia 4 va néixer el nin Albert Planells Gulliver, fill de Francisco Planells i Melani Gulliver. Do-

nam l’enhorabona als pares i familiars. 

Dia 6 l’equip de l´escoleta municipal va difondre un vídeo per agrair el suport i les mostres d’afecte de les 

famílies. 

Dia 7 es va proposar la xarxa wifi solidària per tal d’oferir la xarxa wifi als veïnats en edat escolar que no 

en disposin. També es publicà el programa d’actes especials de festes de Pasqua 2020. 

Dia 8 es desactivà l’aplicació informàtica per fer ús del Parc Verd per part dels veïnats de zona rústica. A 

partir d’avui n’han de fer ús dins de l’horari habitual per depositar les mateixes 

fraccions del porta a porta. 

Aquest dia es publiquen les bases per a participar al concurs de fotografia de 

panades, així i tot, degut a què encara no s’havia publicat la revista del primer 

trimestre de 2020, es va aprofitar per posar a la portada la fotografia guanyado-

ra del concurs a la revista Montaura anterior.   

L’Ajuntament dona les gràcies al bar restaurant sa Piscina que ha cuinat una 

fideuà per a 50 persones i postres i n’ha fet donació a l’Hospital Comarcal 

d’Inca com agraïment al personal sanitari i la feina que fan actualment. Gràcies 

Leonor i Miquel! 

Dia 9 d´abril es recorda que no està permès passar les festes de Pasqua a la se-

gona residència i que enguany cadascú s’ha de menjar les panades a ca seva. 

El mateix dia 9 va morir a Palma Margalida Reus Garau, als 92 anys. Havia nascut a Caimari i era 

l’esposa de Joan Amer Alorda de ca s’Ullot. Donam el condol als seus familiars. 

Foto guanyadora feta per  

Catalina Amengual Mateu 
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Dia 10 l’Ajuntament proposa fer un Taller de cintes de Santa Llúcia a 

casa amb el material que es tengui a mà i se pengin a façanes. També 

que s’hi faci una foto i es comparteixi a les xarxes socials.  

Dia 11 l’Ajuntament recorda que, seguint les instruccions de la Dele-

gació del Govern, durant els aplaudiments de les 20 h i altres activi-

tats lúdiques no es pot sortir al carrer. Sí que es pot fer a terrasses no 

compartides, finestres i balcons. 

Dia 13 es va fer la festa Balcófest Santa Llúcia 2020 #desdecasa tar-

deo. El Dj Lino, le coq Dj i Jony Pub de 17 a 20 h. La música es comparteix en directe per xarxes socials. 

Aquest dia l’Ajuntament ha compartit un vídeo per agrair el bon comportament i donar ànims a manco-

rins i mancorines. Demana continuar amb el necessari confinament. 

Dia 14 l’Ajuntament comparteix un missatge del Govern de les Illes Balears referent a les Mesures de 

Seguretat a la Construcció. 

Dia 15 des de l´Ajuntament i la Biblioteca es proposen unes activitats per ce-

lebrar Sant Jordi diferent i es proposa fer una rosa amb el material i format que 

es vulgui i/o fer un punt de llibre i enviar-ne després les imatges. 

Dia 16 s’informa de què s’ha posat en marxa la campanya Llibreries Obertes 

per a incentivar la compra anticipada de llibres a la nostra llibreria de referèn-

cia i així ajudar a què mantenguin les persianes obertes a través de l´enllaç 

www.llibreriesobertes.cat. 

Dia 17 s’envia un missatge del Govern de les Illes Balears en relació a 

l’avaluació final del curs escolar 2019/20, on hi ha l’enllaç per consultar la 

informació oficial. 

També s’envia l’enllaç per consultar les mesures que s’han publicat al BOIB entorn de la situació deriva-

da del COVID-19. 

Dia 18 es publica un cartell on es demana que si durant els dies d’aïllament coneixem algú que necessiti 

ajuda per anar a comprar queviures, anar a la farmàcia, anar al metge amb cita prèvia, etc, contacti amb 

l’Ajuntament. 

Dia 19 es difon la guia de les bones pràctiques en els centres de treball elaborada pel Ministeri de Sanitat 

on poden consultar les mesures per a la prevenció de la COVID-19. 

Dia 20 es dona avís de què el proper 11 de maig no es farà el canvi previst en el calendari de recollida 

selectiva porta a porta, per motius aliens a l’Ajuntament. La Mancomunitat del Raiguer reprendrà la cam-

panya de comunicació i informació a la població quan es pugui fer el canvi. 

Aquest dia es publica el vídeo que es va filmar de la furgoneta de 

l’Ajuntament animant amb música durant les festes de Pasqua. Mol-

tes gràcies Joana Aina Bestard Suau! 

Es publica a premsa “Salud mental: 3 casos abiertos a la Sociedad”, 

on la foto de l’article i una de les persones de les quals tracta, és un 

veí de Mancor.  

Dia 21 es publiquen les activitats previstes de Sant Jordi des del dia 

21 a 26 d´abril. 

La rosa de Sant Jordi  

http://www.llibreriesobertes.cat/
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 Aquest dia es va fer una tertúlia virtual per Zoom amb els membres del Club de Lectura sobre el llibre 

“La vida cuando era nuestra” de Marian Izaguirre. (Vegeu l’apartat de la Biblioteca) 

Dia 22 es comunica que l’endemà es realitzarà un tall de subministrament d’aigua a una zona del poble 

degut a una fuita. 

Es comparteix un missatge del Govern de les Illes Balears en relació a la línia 24 h d’atenció psicològica 

per fer front a la corba de la solitud, el dol o l’ansietat; telèfon 900 11 20 03. 

Dia 23 a les xarxes socials de la Biblioteca Municipal hi havia dos contes: “La llegenda de Sant Jordi” a 

càrrec de Teresa Fontanet i “L’ovelleta que va venir a sopar” a càrrec de Xenxo Gil. També la presenta-

ció en xarxes del vídeo “La Xarxa de Biblioteques de Mallorca celebra Sant Jordi”. 

També es proposa per Sant Jordi una paraula! El Govern de les Illes Balears demana omplir les xarxes de 

#paraulesdesantjordi. 

L’Ajuntament comparteix documentació elaborada per la Conselleria d’Educació, Universitat i recerca en 

relació a l’impacte del confinament. 

També informa que a la farmàcia de Mancor han arribat mascaretes quirúrgiques procedents de l’estoc de 

la Conselleria de Salut. Les persones majors de 12 anys podran adquirir un màxim de dues mascaretes a 

un preu màxim de 0.96 euros/unitat. 

Dia 24 s’envia un missatge on es poden consultar els establiments de Mancor 

que ofereixen servei a domicili i els telèfons.  

S’informa del missatge que a partir de diumenge 

dia 26 els menors de 14 anys podran sortir una 

estona.  

Dia 25 es publica el cartell de la cursa des de 

casa Caimari-Lloseta Extrem “20. 

També es comparteix la Guia de Bones pràctiques per a la població infantil 

en sortides durant l´Estat d´Alarma. 

Dia 26 l’Ajuntament comparteix la campanya audiovisual de la Confede-

ració de Fons de Cooperació i Solidaritat on hi ha el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Nins i 

nines d’arreu del món reivindiquen el dret fonamental de la infància a gaudir del joc a l’aire lliure i exi-

geix un canvi de model de món.  

Dia 27 l’Ajuntament demana “Vols col·laborar en la confecció de mascaretes?” Ha adquirit tela i està 

pendent de rebre tela sanitària per fer de filtre. S’indica com avisar les persones interessades. 

També publica un enllaç per jugar i esbrinar amb la pregunta “Ho saps tot de Mancor? Posa’t a prova!” 

Dia 29 l’Ajuntament informa de què ha contractat una empresa especialitzada Consultoria Moscard Tigre 

per a realitzar-ne el control i la vigilància. La primera fase durant la primera quinzena de maig amb loca-

lització de focus, la col·locació de trampes i primer tractament larvicida. Es demana evitar petites acumu-

lacions d´aigua. 

Es publica un vídeo realitzat per les cuidadores del Centre de Dia que, amb les visites als seus usuaris, 

volen donar els molts d’anys als que els han complit durant el mes d´abril. Molts d’anys i salut! 

Dia 30 s’agraeix la donació de material escolar que ha fet el club d’esplai s´Estel als serveis socials de 

l’Ajuntament per a repartir als infants que ho necessitin. Gràcies! 

Es publica a premsa “Estos son los municipios de Mallorca que no tienen restricción horaria para las 

salidas”, on s’explica que Mancor és un d’ells. 
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Maig  

Dia primer de maig se celebra l’aniversari de l’Associació Amics de la Tercera Edat de Mancor. Enguany 

no s’ha pogut celebrar la festa. L’Ajuntament va publicar un vídeo de felicitació. Molts d’anys i que l’any 

que ve es pugui celebrar com toca! 

Dia 1 s’inicia la campanya d’alt risc d´incendi forestal fins el proper 15 d’octubre. Està prohibit fer foc a 

terreny forestal ni a 50 metres de massa forestal. De 50 a 500 metres l’ús continua sent autoritzable. 

A partir de dia 1 s’autoritzen les sortides per anar a l’hort. Publicat al BOE, es permet de 06 a 23 h i com-

plint una sèrie de condicions. 

Dia 2 és el primer dia que es permet anar a passejar i practicar esport. 

L’agrupació Festa Pagesa comparteix un vídeo de ballada virtual fet 

durant el confinament. Gràcies! 

El mateix dia es va celebrar la CAIMARI-LLOSETA XTREM ´20 

#quedatacasa. En lloc de fer la cursa de muntanya habitual, aquesta ve-

gada es fa des de casa de 08 a 20 h. Amb inscripcions a partir d’1 euro, 

tota la recaptació es va destinar a serveis socials dels municipis de Llo-

seta, Selva i Mancor. El club esportiu l’Altura en fou l’organitzador amb 

la col·laboració dels diferents ajuntaments. 

També dia 2 també es publica “Mancor de la Vall des de la teva finestra” on es proposa que es facin fo-

tografies des de la finestra, balcó o terrassa i s’enviïn a l’Ajuntament. Les millors fotografies seran selec-

cionades per al calendari 2021. 

Dia 3 es publica Festes de Mancor des del desconfinament. A causa de la crisi sanitària del Covid-19 amb 

les mesures d’higiene i distanciament social l’Ajuntament explica que serà impossible organitzar unes 

festes de Sant Joan com les dels darrers anys. Informa del que estarà previst fer a la II fase de desconfi-

nament que seria entre 10 i 25 de juny. Espera organitzar, juntament amb la parròquia, associacions i 

clubs esportius constituïts a Mancor, un programa d’activitats festives i culturals. 

Dia 4 s’inicia la fase 0 de desconfinament que durarà si tot va bé fins 

dia 11 de maig. 

Es comparteix el document “Plan para la transición hacia la nueva 

normalidad: respuestas a preguntas frecuentes”. Elaborat pel Ministeri 

de Sanitat. 

Dia 5 es reprèn la recollida de residus volumino-

sos a domicili prèvia inscripció a l’Ajuntament. 

Es faran cada 15 dies. Telefonar al 971501776. 

Treure abans de les 09 h el mateix dia de la reco-

llida i un màxim de 3 objectes. 

Aquest dia es difonen les mesures en el transport i informa de l´ús obligatori de 

mascaretes a tot el transport públic i al transport privat, s´especifiquen les condici-

ons. 

L’Ajuntament fa un agraïment a Antònia Martí per haver retallat les teles que s´han 

començat a distribuir a les persones voluntàries, a qui també agraeix, per a confec-

cionar les mascaretes.  

Es publica a premsa “a por el coronavirus” fent referència a la festa celebrada el darrer dissabte pels ve-

ïns del carrer Salvador Beltran Gralla. 
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Dia 6 es comparteixen els aclariments que ha publicat la Conselleria d’Afers Socials i Esports sobre les 

mesures de reactivació del sector esportiu durant la fase 0. 

S’informa les famílies que per a realitzar el procés d´escolarització pel curs 2020-2021 han de disposar 

d´usuari Gestib o contrasenya a cl@ve i s´indiquen els enllaços on es poden consultar les instruccions. 

Dia 7 l’Ajuntament agraeix la donació feta de material pel Centre de Dia i dels aliments recollits a les 

botigues de Mancor. Gràcies! 

Dia 8 es publiquen els protocols a seguir, pels negocis durant el desconfinament, fets pel Govern de les 

Illes Balears. 

Es publica un vídeo fet per l’equip educatiu de l’Escoleta infantil Montaura per a infants i famílies del 

centre. 

Dia 9 es publica que durant la Fase I s’ampliaran les terrasses dels bars de Mancor i es bonificarà la taxa 

d’ocupació de via pública de l’any 2020. S’especifiquen les condicions de com ho podran fer a partir de 

dia 11 de maig, on l’aforament de terrasses podrà ser fins al 50%. 

Es publica el cartell per recordar el 

què es pot fer o no fins dia 11.  

Dia 10 es publica cartell explicatiu del 

què podrem fer a partir de dia 11 i el 

“Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad: Guía fase 1” pu-

blicat pel Ministeri de Sanitat.  

Dia 11 s’inicia la fase 1 desconfina-

ment. Es publiquen varis cartells per aclarir el què podrem fer a 

partir d’avui. 

Dia 12 l’´Ajuntament recorda que el canvi de calendari previst en la recollida de residus porta a porta per 

dia 11 de maig quedà suspès i es demana que s’informi a la gent major. 

Dia 13 es torna obrir el Parc Verd amb un horari i les mesures que s´han d´aplicar contra la Covid-19. 

Aquest dia se celebra una sessió extraordinària telemàtica del Ple de 

l’Ajuntament de Mancor de la Vall. El primer punt va ser la pressa de pos-

sessió de Clara Fontanet Abrines com a nova regidora. Enhorabona, salut i 

molts encerts! 

Ha estat el primer ple telemàtic i la primera pressa de possessió telemàtica 

del nostre poble. 

Dia 14 es comparteix la campanya a favor del 

producte local “Si és de ca nostra hi guanyam 

tots” feta pel departament de Promoció i 

desenvolupament Local del Consell de Ma-

llorca.  

Aquest dia aquesta era la imatge de la façana de l’Ajuntament vell una ve-

gada reformat. 

Dia 15 es publica el calendari del procés d´admissió del primer cicle 

d’Educació Infantil als centres públics de la xarxa complementària, de 0 a 3 

anys. 
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S’informa que l’Ajuntament ja disposa d’unes 500 mascaretes confeccionades pel grup de voluntariat i 

que es poden anar a cercar a l’Ajuntament amb cita prèvia. Es podrà donar una mascareta per cada perso-

na empadronada i es demana que vagin destinades, en primer lloc, a les persones més vulnerables. 

Es publica a premsa“La nueva regidora Clara Fontanet (Més) promete su cargo en un pleno telemático”. 

Dia 16 s’informa que els contenidors de voluminosos, enderrocs, ferralla, roba i poda del Parc Verd estan 

plens i es demana que no s’hi duguin residus d’aquest tipus fins nou avís. 

Es presenta la plànol de l’avantprojecte del vial que s’executarà per donar accés a la nova escola CEIP 

Montaura. 

Dia 17 l’Ajuntament s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional contra l´LGTBI- fòbia. 

Dia 18 es torna obrir la biblioteca amb servei només de préstec i 

devolució. No es pot quedar a la biblioteca i s´han de complir les 

mesures indicades.   

També s’informa d’activitats que estan permeses a partir d’avui 

a Mallorca ja que entram a la fase 1 del desconfinament: 

Es permet la caça i la pesca esportiva i recreativa. 

Els esportistes federats poden practicar la seva disciplina per 

tota l’illa de Mallorca respectant la franja horària permesa a cada 

municipi. 

Es poden oferir rebaixes, però sempre assegurant les mesures de 

seguretat. Es poden reobrir els comerços de més de 400 m
2
 (però just la part que ocupi aquesta superfí-

cie). Es poden reobrir al públic amb cita prèvia els concessionaris d’automoció, els centres de jardineria i 

vivers de plantes sigui quina sigui la seva superfície d´exposició i venda. 

Aquest dia també se celebra que el primer equip de la 

categoria infantil de CE Montaura ha estat proclamat 

campió de la lliga 2019-2020 i la propera temporada ju-

garà a primera.  

Dia 19 s’informa de que s’ha publicat a la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic l’expedient per executar 

les obres de reforma de la sala del teatre del Casal de 

Cultura de Mancor. Es passa l’enllaç per tal de què les 

empreses interessades presentin la documentació. 

Dia 20 s’informa que els contenidors de voluminosos i enderrocs del Parc verd estan buits. 

A partir de dia 21 la mascareta és obligatòria per a majors de 6 anys als espais d’ús públic, tancats i exte-

riors, on no sigui possible mantenir els 2 metres de distància. Hi ha excepcions (motius de salut justifi-

cats, activitats incompatibles amb l’ús de mascareta o discapacitats o alteracions de conducta que ho justi-

fiquin). 

Dia 21 es publica un cartell amb la normativa higiènica i sanitària d´accés a l’Ajuntament. Destaca que 

les consultes presencials han de ser per cita prèvia. 

Es publica un Ban de batlia on a partir de demà divendres a les 18 h fins diumenge a les 23 h es peatonit-

zen una sèrie de carrers del centre del poble per a garantir els desplaçaments a peu i amb seguretat.  

Dia 22 s’informa de que l´Escoleta infantil Montaura no obrirà durant la fase 1 de desescalada. Passada 

aquesta fase es valorarà l’obertura segons les directrius del Ministeri de Sanitat. 

Enhorabona, Campions!! 
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A partir d´avui s’apliquen noves mesures de flexibilització fins a la fase II. Els menors de 14 anys podran 

sortir amb més d’un adult i més de 3 infants si són convivents. Els bars i restaurants podran obrir els es-

pais interiors per al consum fins un 40% de l’aforament, si es compleixen els 2 metres de distància entre 

taules i es garanteixen les mesures de seguretat. 

S’informa que el contenidor de voluminosos del Parc Verd torna està ple i es demana que no s’hi dugui 

aquest tipus de residus. 

Vegeu la imatge de com estava aquesta l’estàtua de la Plaça Espanya de 

l’Honor Antoni Bibiloni Pericás.  

Dia 23 la premsa publica “Caos en los pueblos pequeños de Mallorca por la 

orden que permite abrir el interior de los bares”, on la foto és d’un bar de 

Mancor preparat per rebre clients. 

Dia 24 l’Ajuntament comparteix el document 

“Plan para la transición hacia la nueva nor-

malidad: guía de la fase 2”. 

Dia 25 s’inicia la fase 2 de la desescalada. Es 

publica un cartell amb els principals canvis.  

Dia 26 es publica el cartell del Torneig de tennis Sant Joan 2020 per a 

les diferents categories. 

Aquest mateix dia es publica el contracte de substitució de diversos 

trams de la xarxa de clavegueram i aigua potable. 

Dia 27 fou el primer dia 

dels 10 que s’ha declarat 

dol oficial a tot l´Estat per 

les víctimes de la COVID-19. Les banderes del bacó de 

l’Ajuntament onejaran a mig pal durant aquests dies. Per 

aquest motiu a les 12 es va fer un minut de silenci a la pla-

ça de l´Ajunta-

ment.  

A les 19 h es va fer una missa a la parròquia com a primer dia 

de dol, demanant l’assistència amb les mesures de prevenció i 

d´higiene. 

Dia 28 l’Ajuntament informa que juntament amb el Consell 

de Mallorca s’ha posat en marxa un servei d’assessorament al teixit empresarial de Mancor. Un Agent de 

Desenvolupament Local es desplaçarà i ajudarà per demanar les ajudes per efectes de la COVID-19. 

Aquest dia es publica un cartell demanant “Vols participar al videoclip de l´Himne de Mancor?” 

S’expliquen les condicions i s’anima a participar-hi. 

Dia 29 l’Ajuntament agraeix l’ajuda donada a través de les cistelles solidà-

ries instaurades als diferents comerços. Es donen idees del que és més ne-

cessari. Són un gran suport a les mesures econòmiques que hi destina 

l’Ajuntament. 

També informa de que s’han instal·lat dispensadors de gel hidrogel. Un al 

caixer automàtic, i uns altres 4 repartits pel poble.  
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Dia 31 de maig era el dia previst en que s’havia de celebrar la diada solidària organitzada per l’Associació 

Amunt i Avall i ha estat suspesa a causa de la COVID-19. Gràcies a tothom que la feia possible i esperem 

que l’any que ve es pugui fer Gràcies! 

Juny 

Dia 1 hi va haver interrupcions en el subministrament d’aigua degut a una fuita. Des de les 09:30 a les 

12:30 h una zona del poble es va veure afectada. 

També l’ajuntament informa de la convocatòria d’ajudes al lloguer 2020 del Govern de les Illes Balears. 

Dia 2 es publicà el cartell i s’obriren les inscripcions per a la V Cursa i Caminada Solidària de Mancor de 

la Vall que es farà dia 20 de juny durant les Festes Patronals de Sant Joan. 

Dia 3 l’Ajuntament recorda a tot el poble les 3 emes: Mans netes, 2 metres i mascareta. 

Dia 4 es dona publicitat de la convocatòria d’ajudes a autònoms i empreses de 5 treballadors o menys, que 

va publicar ahir el BOIB. 

Es fa un recordatori per tal de que s’enviïn els vídeos pel muntatge del videoclip del l´Himne a Mancor. 

Dia 5 a les 12 h es va fer un minut de silenci a la plaça de l´Ajuntament ja que era el darrer dia dels 10 de 

dol oficial a tot l´estat per les víctimes de la pandèmia del COVID-19 

Aquest dia es celebra el dia Mundial del Medi Ambient per la qual cosa l’Ajuntament recorda que les 

mascaretes i els guants s’han de dipositar dins una bossa de rebuig. 

Dia 6 es fa una crida informant de què qui vulgui la camiseta de les festes 

de Sant Joan 2020 faci la reserva a les oficines de l’Ajuntament. Gràcies 

“maxmigue” pel disseny. 

També s´informa de que els vídeos per a 

participar al videoclip de l’Himne a Mancor 

poden ser en format horitzontal. 

Des de dia 8 totes les illes entraren a la fase 

3 de la desescalada.  

Dia 8 es publica el cartell de Tramuntana 

Summer Sport organitzat pel Club Multies-

portiu Portal de la Serra. Activitats per a nins i nines de 3 a 12 anys i que es 

duran a terme des de dia 29 de juny a dia 28 d´agost. 

Dia 9 l’Ajuntament informa que ha instal·lat pilons a ambdós cos-

tats del carrer Metge Josep Mateu per tal de millorar la seguretat 

dels vianants de la zona. 

A partir de dia 10 de juny es canvia l’horari de la biblioteca muni-

cipal, que serà de dilluns a divendres de 10:30 a 13:30 h. 

Dia 10 l’Ajuntament fa públic el seu agraïment a una persona que 

ha donat doblers per comprar aliments i productes per a les famílies 

més necessitades. Els Serveis Socials, amb l’ajuda de les treballa-

dores del Centre de Dia, se n’encarrega de la distribució. Aquestes donacions complementen la partida 

pressupostària que té l’Ajuntament amb aquesta finalitat, sempre gestionada a través dels Serveis Socials 

municipals. 

Aquest dia mor Catalina Reixach Bauzà, resident a Mancor i usuària del Centre de Dia des de fa uns anys. 

Donam el condol als seus familiars. 
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A partir de dia 11 l’Escola Infantil de 0 a 3 anys torna obrir les portes amb totes les mesures de seguretat i 

prevenció necessàries contra la COVID-19.  

Aquest dia l’Ajuntament informa de la feina que s’està duent a terme per fer front al moscard tigre mit-

jançant un empresa especialitzada. 

Dia 12 s’informa que ha desaparegut un moix i els propietaris el cerquen. Se’n publica una foto. 

Dia 13 l’Ajuntament informa que des d’avui està obert el parc infantil del poliesportiu i dilluns s’obrirà el 

de la Plaça Espanya gràcies al decret de la presidenta dels Govern de les Illes Balears que s’ha publicat 

avui. 

Dia 14, Dia Mundial dels Donants de Sang, l’Ajuntament dona les gràcies a la Fundació del Banc de Sang 

i teixits de les Illes Balears i a totes les persones donants. 

Dia 15 es du a terme un ple extraordinari de l’Ajuntament de Mancor de la Vall a la sala de plens. S’hi 

pot assistir com a públic seguint les mesures de prevenció contra la COVID-19. 

Aquest dia es demana que durant les festes patronals es pengi la bandera de Mancor i s’informa que se´n 

poden adquirir a les oficines de l’Ajuntament. També informa que a partir del dia 18 s’iniciaran aquestes 

festes diferents degut a la COVID-19. Les mesures de prevenció i seguretat marcades s´hauran de seguir 

durant tots els actes. La partida pressupostària de festes d’enguany s’ha vist minvada i aquesta part anirà 

augmentar la partida de l’àrea de Serveis Socials i per la convocatòria de subvencions que s’està tramitant 

conjuntament amb el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.  

Dia 16 es publica el programa de les festes de Sant Joan 2020. 

Dia 17 es difonen les ajudes familiars per fer activitats esportives i esta-

des de lleure. Un conveni de 6000 euros signat entre l’Ajuntament de 

Mancor de la Vall i el Consell de Mallorca. Se subvencionaran les ins-

cripcions a les activitats d’estiu i de lleure per a infants de 3 a 16 anys. 

L’import és de 150 euros mensuals o 75 euros quinzenals. 

Dia 18 es publica al BOIB l’oferta de feina d’oficial de la brigada municipal de l’Ajuntament de Mancor 

de la Vall. 

Comencen les festes patronals de Sant Joan 2020  

Dia 18 es donà el sus a les festes amb un cercavila dels xeremiers de l’Associació Arrels i la posada de 

banderes. 

Va tenir lloc el pregó que es va fer a la plaça de l’Església a 

càrrec de les treballadores del Centre de Dia, en reconeixement 

a tot el personal sanitari i del seu entorn que està fent feina con-

tra la COVID-19. Na Joana Aina, na Caterina i na Malen varen 

donar veu a un emotiu pregó que fou acompanyat per un vídeo 

en el qual participaren 

usuaris i familiars i es 

va mostrar un replec 

de fotografies recor-

dant el temps d’ençà que el centre roman obert. 

Quan acabà el pregó, en Tomeu Ripoll va presentar el video de 

l’Himne a Mancor. Gràcies a tothom que ho ha fet possible i 

sobretot a Marga Rotger i a Jaume Grau. 
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Avui, dia 18, fa vint anys que el CE Montaura va ascendir al Campionat de Lliga de 

Tercera Divisió.  

Dia 19 a partir de les 17 h es va fer la ludoteca Colorins al Carrer Metge J. Mateu. 

Al vespre es va fer sopar i concerts als bars. Concretament entre el bar Cas Puput i 

el bar Can Bernat hi actuà Maria i Punt, davant el bar Es Forn de la Vall hi actuà 

Marga Ros i Dani Nadal, davant el bar Pentagona actuaren Jaume Mas & Miki 

Rotger i davant el bar Sa Piscina actuaren Tommi & Unai. 

Aquest dia publicà la premsa “Ningún vecino de Mancor quedará atrás cuando 

salgamos de esta crisi”. 

Dia 20 entre les 08 i les 20 h es va fer la V Cursa Solidària de Mancor de la Vall a benefici de 

l´Associació d’afectats per la malaltia pell de papallona DEBRA. Cadascú va poder fer el recorregut de 

6,5 km a l´hora que li anava millor. 

A partir de les 09 h es va fer la XXIX Trobada de pintors i pinto-

res que va durar tot el dia i fins el migdia de l´endemà. 

A partir de les 18 h hi va haver fireta d´activitats infantils. En 

grups de 10 i acompanyats de monitors i monitores, es va fer un 

circuit amb deferents activitats ubicades entre plaça de l´església 

i la plaça de Baix. Col·labora el club d´esplai s’Estel. 

El vespre es va fer el sopar a la fresca per carrers. 

Amb taules amb un màxim de 20 persones. Hi va 

haver dos grups de xaranga que voltaren pels carrers 

i animaren 

els dife-

rents grups. 

 

Aquest dia es publica a premsa “Hoy se celebran carrereas de 

“joies” y el “sopar a la fresca” en grupos reducidos y distanci-

ados”. 

Dia 21 s’acaben les fases 

de desescalada i s’inicia 

una nova normalitat a totes 

les illes.   

Hi va haver una actuació 

de Cucorba a davant el 

poliesportiu municipal.  

I després s’obrí la piscina 

municipal. Enguany amb 

un aforament limitat a 140 persones. S´ha fet un calendari setmanal 

i carnets per color per a les persones residents que hauran de res-

pectar l’horari establert per franges segons el color del carnet. 

Durant el dia es varen jugar les finals de les categories dobles abso-

lut, dobles juvenil i la semifinal individual absolut del torneig de tennis. 

https://www.facebook.com/AjuntamentDeMancor/photos/a.470306743131294/1470907469737878/?type=3&eid=ARDUfB2gASKE0tO_tRcr4tUpxqMYP9k4sSbg-iUYuaxPUx2CRXT8MmZ6JVTwFfGlnQf6bpZp18yDOr6C&__xts__[0]=68.ARDbvEsimHQffA98vDsHkwT2EwK121qUyuEgln-e8GGSLV32apPohHZINoVcyIuwEgV90G7YO_pJn1PH2nhBDqqZQ4r3df5DZEoD6HcUOrU_QTkcLSN4_6le3QUDf-8_kQpL9GAFlYuq4mrRRb9D4DBXk0Otk7nNNyu5t9VuCIcjVzW5e93BLOlzZlJ0U0zWF8NWDgyrl3CwSF7UQvTHS601zjcDxID5RosxaYSGA_4VgISNUDCI-8dJQizWZIGwi6jkP2FjbPgxcQXaN_tNSe9ncPBefqEkrWEGsQRR4COqYcneaVNMeCH8pS74NULS_B_9Fgh5PLt7UBCy5irtOHAEDA&__tn__=EEHH-R
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Des de les 19 a les 21 h es va fer obertura de portes de l’Ajuntament Vell que s’ha restaurant recentment. 

Es va fer entrega de claus al president de l’Associació Arrels la qual farà ús del local. Actuaren els xere-

miers, s’exposaren els cavallets i els gegants de l’Associació. Hi va haver exhibició de balls mallorquins 

per l’Agrupació Festa Pagesa a davant Son Morro. 

Els actes festius del dia acabaren amb cinema infantil a la plaça de l’Església on es 

projectà El Rei Lleó.  

Dia 22 es varen jugar les finals del torneig de tennis de les categories individual juvenil 

i individual absolut. 

Ales 19 h es va fer l’activitat Vine a ballar aeròbic! al pati del Casal de Cultura. Al 

vespre es va representar l’obra de teatre Smiley, una història d’amor, a la plaça de 

l’Església. 

Dia 23 a les 19:30 a l’església es fan les primeres vespres de Sant Joan i ofrena floral al nostre patró. 

A les 22 h es fa el concert del grup SUS a la plaça de l’Església i amb aforament limitat. Presenten el seu 

nou disc “Un, dos, tres...” 

Dia 24 al matí es va celebrar l´ofici Solemne en honor al 

nostre patró Joan Baptista a càrrec de Mn Joan Femenia 

Àvila amb el ball de l´oferta a càrrec de l´Agrupació Festa 

Pagesa . 

El XLV Homenatge a la Gent Gran no es va poder cele-

brar com altres anys a la plaça per motiu de la pandèmia. 

Les persones homenatjades varen rebre la visita del batle i 

altres membres del consistori a domicili on reberen els 

presents. Salut i per molts d´anys! 

Al vespre, a la plaça de l´ església va fer entrega dels trofeus del torneig de tennis. I acte seguit un concert 

el grup d´havaneres Ben Trempats. Es va cremar rom i es va donar fi a les festes amb focs artificials. 

Dia 26 a les 20 h a l’aparcament del cementiri es va fer una Jor-

nada oberta per a la vacunació, desparasitació i identificació amb 

xip de cans. Organitzada per la Societat de caçadors de Mancor 

de la Vall. 

Dia 27 es va fer un Parc Vial Infantil a la plaça de l´Ajuntament a 

les 10:30 h. El policia Local va organitzar grups de 5 infants que 

amb bicicleta i casc feren el recorregut. 

Dia 28 es tenia penjada una banderola al balcó de l´Ajuntament en el Dia de l´Orgull LGTBI i recolzar el 

compromís per a garantir els drets a totes les persones. Se´n publica el manifest. 
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El mateix dia 28 se 

celebrà el concert poè-

tic a sa Font “Som tan-

tíssimes”, Maria Antò-

nia Salvà amb les don-

zelles del nou segle. 

Veu i cançó, Joana 

Abrines i Marga Rot-

ger. Poeteses convida-

des, Victòria Martorell 

i Aina Ferrer.  

Dia 30 s’informa que dia 3 d´octubre de 2020 es duran a terme les II Jornades d´Estudis Locals de Man-

cor de la Vall. Qualsevol persona interessada en pot presentar comunicacions (per a més informació, 

Ajuntament de Mancor de la Vall, tel. 971 50 17 76).  

         Joana Maria Alba Mateu 

 

SALUT EMOCIONAL 

La nostra societat pateix un índex evident i preocupant d’analfabetisme emocional. El que estam vivint 

aquests dies al nostre país ho fan palès. Molts mitjans de comunicació i algunes xarxes socials són autèn-

tics mostraris –i de vegades polvorins– d’emocions primàries desbocades, de baixos impulsos que 

s’expressen sense cap mena de consciència ni contenció emocional, de cors insensibles amb empatia zero, 

tancats en prismes i realitats diferents de la pròpia. Els títols, els màsters, els premis, les fites o els càrrecs 

no ens serveixen de res, o de ben poc, si som analfabets emocionals. Sense un equilibri emocional sufici-

ent, tot trontolla a la vida, per més saber i coneixements que es tenguin. Totes les relacions i tots els àm-

bits –familiar, educatiu, social, laboral, polític– es tornen inhòspits, inhumans i nocius sense una mínima 

maduresa emocional. Una persona intel·lectualment potent, sense emocions equilibrades, pot amargar-se i 

destrossar-se la pròpia vida i la de les persones del seu voltant.  

Les neurociències van demostrar als anys 90 que raó i emoció són dos pilars imprescindibles de la in-

tel·ligència, la convivència, l’aprenentatge i la salut integral. Però seguim actuant com si no ho sabéssim. 

Urgeix l’alfabetització emocional de la societat, i hauria de ser una prioritat absoluta. Sense emocions 

sanes no hi ha ni raons que puguin ser raonables ni enraonades. Més encara, sense competència emocio-

nal no hi ha lucidesa ni llibertat. Serem esclaus de les pròpies emocions o de les emocions dels altres. Si 

no tenim poder sobre elles, el tendran elles sobre nosaltres. I les nostres emocions, així com les dels nos-

tres fills i els nostres alumnes, podran ser fàcilment manipulades per persones i col·lectius que les utilitza-

ran per als seus propis interessos.  

Em costa ser malpensada, però he de reconèixer que tenc alguna sospita de per què no hi ha propostes 

polítiques que apostin de valent per la salut emocional de la ciutadania i impulsin una veritable educació 

emocional. Em tem que senzillament no interessa. Sort que, malgrat tot, cada cop som més les persones 

que volem governar les nostres emocions. No volem que les nostres emocions ni les emocions alienes ens 

dominin i, per tant, treballam per una ciutadania emocionalment lúcida i madura. 

EVA BACH Escriptora i pedagog        Extret del diari ARA 
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A J U N T A M E N T  I N F O R M A 

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

VALL DE DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 18 de setembre de 2019 
El Batle demana si tothom ha llegit la documentació relativa a l’acta de la sessió de data 18 de setembre, i si algú té 

alguna cosa que afegir o ressenyar.  

Ja ningú desitja afegir res, s’aprova l’acta per unanimitat dels membres del Ple.  

2. Aprovació,  si escau, de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 15 d’octubre de 2019 
El Batle demana si tothom ha llegit la documentació relativa a l’acta de la sessió de data 18 de setembre, i si algú té 

alguna cosa que afegir o ressenyar.  

Ja ningú desitja afegir res, s’aprova l’acta per unanimitat dels membres del Ple.  

3. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària extraordinària de data 8 de novembre de 2019. 
El Batle indica que una vegada enviat l’esborrany d’acta, el Sr. Frontera Martorell va fer arribar a la secretària una 

sèrie de precisions al respecte de les seves intervencions al Ple de 8 de novembre, i trasllada una còpia d’aquestes 

modificacions als membres del Ple. Indica el Sr. Frontera que entén que amb aquestes precisions, queda reflectit de 

forma més complerta el seu parèixer respecte de les qüestions objecte de debat.   

Ja que els membres del Ple estan d’acord amb la introducció d’aquestes precisions, assenyalades en vermell damunt 

l’esborrany d’acta, s’aprova aquesta per unanimitat en la darrera redacció proposada. 

4.  Aprovació, si escau, de la Proposta de Batlia de canvi de nom de carrer i retirada de títol de fill adoptiu en 

compliment d’allò establert a la llei de memòria històrica.  
Vista la proposta de Batlia adjunta a la convocatòria del Ple:  

«PROPOSTA DE BATLIA 

Assumpte: Aprovació, si escau, del canvi de nom de la Rambla José Ferrer per Rambla  de Sa Devesa 
La Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes Balears ha aprovat el cens de símbols, 

llegendes i mencions franquistes de les Illes Balears, elaborat i fet públic per la Conselleria de Cultura, 

Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 24 de la Llei 2/2018, de 

13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics. 

L’article esmentat més amunt estableix que, quan els símbols, les llegendes o les mencions estiguin ubicats en llocs 

de titularitat estatal, es regiran pel que disposa la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i 

s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui patiren persecució o violència durant la Guerra Civil i la 

Dictadura, i que la seva destinació no podrà ser cap altra que la que estableixi la Comissió Tècnica d’Experts 

constituïda a aquests efectes, que en aquest cas és la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements 

Democràtics. 

Aquest mateix article diu textualment que es considera contrari a la memòria democràtica «L’exhibició pública 

d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions, com ara la guia de carrers, inscripcions i altres elements 

adossats a edificis públics o situats en la via pública, realitzats en commemoració, exaltació o enaltiment 

individual o col·lectiu de la revolta militar de 1936 i del franquisme, dels seus dirigents o de les organitzacions que 

van sustentar el règim dictatorial, es considera contrària a la Memòria Democràtica i a la dignitat de les 

víctimes». 

En compliment d’aquest precepte legal, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha elaborat el cens, a 

partir d’un treball de camp, d’una banda, i d’un treball de documentació, de l’altra; i que han realitzat un grup 

d’historiadors dirigits pel doctor Bartomeu Garí Salleras. 

Per a l’elaboració del cens, s’han recorregut els diferents llocs en què es té constància de l’existència de símbols 

franquistes —a tall d’exemple, en noms de carrers, escuts o emblemes en edificis públics o privats, creus dels 

«caiguts», entre d’altres, així com la recollida d’informacions orals—, amb l’objectiu de recopilar la informació 

necessària per fer el cens, com ara prendre nota de les dimensions dels símbols, del material, determinar-ne la 

ubicació o recollir-ne imatges. D’altra banda, s’ha fet una feina de buidatge bibliogràfic per trobar referències 

històriques dels diferents símbols i/o mencions, ja sigui informació referent a la data en què es van col·locar o les 

circumstàncies en què això es va fer. 

El cens incorpora un total de 95 símbols —entre noms de carrers, distincions i reconeixements honorífics, plaques 

en blocs d’habitatges i creus de la Victòria— repartits a 28 municipis de les Illes Balears, entre ells Mancor de la 

Vall. 

La fitxa del cens que es va fer de Mancor de la Vall diu concretament: 
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«El poble de Mancor de la Vall, no va tenir mai monument als caiguts. Segons l’historiador Gabriel Fiol Mateu, 

una disputa entre el rector de la parròquia i el batle de la comissió gestora franquista, frustrà la construcció del 

monument dedicat als caiguts i el que s’havia de dedicar al Sagrat Cor de Jesús i als caiguts del bàndol rebel. A la 

vila de Mancor de la Vall, es realitzà durant el franquisme, una promoció d’habitatges de protecció oficial. 

L’edifici, un bloc de pisos, tenia col·locada les corresponents plaques del “Ministerio de la Vivienda”. Les 

esmentades plaques foren objecte de diferents atacs i els veïnats de l’immoble decidiren retirar les plaques, per 

acabar amb la polèmica pels símbols feixistes. Així, al poble de Mancor de la Vall, no queda cap element 

relacionat amb cap organisme del règim franquista. 

Simbologia 

Carrer José Ferrer Ibáñez (Militar. Se sublevà el juliol de 1936. El 1939 participà en l’ocupació de la Illa de 

Menorca, fins aleshores sota control Republicà. Formà part dels il·legals tribunals militars que jutjaren els 

defensors de la legalitat Republicana. Aquests tribunals condemnaren 202 Menorquins a la pena de mort. Vora 

2.000 ciutadans de Menorca foren empresonats de manera il·legal per les autoritats feixistes. És fill adoptiu de 

Mancor, títol concedit durant la dictadura. Nom imposat segons acord plenari de l’11 de desembre de 1960.» 

Per tot l’anteriorment esmentat, ES PROPOSA:  

1.-Substituir el nom del carrer Rambla José Ferrer pel nom de carrer Rambla de Sa Devesa. 

2.- Retirar el títol de Fill adoptiu de Mancor a José Ferrer Ibañez, concedit l´any 1960. 

3.-Notificar al Parlament de les Illes Balears i a la Comissió Tècnica de Memòria i Reconeixements Democràtics 

de les Illes Balears aquest acord. 

Mancor de la Vall, 12 de novembre de 2019. Document signat electrònicament.  

El Batle 

Guillem Villalonga Ramonell» 

Demana la paraula el Sr. Frontera per assenyalar que quan el Ple de l’Ajuntament va decidir atorgar el títol de fill 

adoptiu a aquesta persona, va ser perquè es tenia constància de que va ajudar a la Sra. Margalida Sintes, promotora 

de la independència de Mancor de la Vall i també a altres joves mancorins quan partien per fer el servei militar.  

Afegeix el Sr. Frontera que no es pretén amb aquesta explicació llevar importància a altres actuacions d’aquesta 

persona durant la guerra  i règim militar posterior, però que si s’havia atorgat aquest títol no va ser per atzar sinó 

per les bones actuacions que havia tingut cap a Mancor el Sr. Josep Ferrer.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova aquesta per unanimitat.  

5. Aprovació, si escau, de la Declaració institucional d’emergència climàtica.  
Al respecte de la proposta de Batlia següent:  

«PROPOSTA DE BATLIA 

Assumpte: Aprovació Declaració Institucional relativa a la declaració d’emergència climàtica. 
Donada la greu situació climàtica a la que ens veiem totes i tots els que vivim en aquest planeta, i en particular a 

Mancor de la Vall, des d’aquest Ajuntament volem comprometre´ns a fer passes per, en la mesura de les nostres 

possibilitats minvar les greus conseqüències del canvi climàtic que estam patint, i per això es proposa aprovar 

aquesta declaració institucional com compromís per començar a treballar-hi.  

De conformitat amb això, ES PROPOSA:  

Primer.- L’aprovació, si escau, pel Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de la següent Declaració:  

«DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL RELATIVA A LA 

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
L'Ajuntament de Mancor de la Vall reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en 

greu perill i prova d'això són els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament 

global de 1,5 ºC del IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. 

Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a prop del punt de no retorn front al 

canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a 

més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes 

interrelacions ecosistèmiques.  

En aquest sentit, acceptam la veritat de la crisi climàtica i la gravetat de la situació. Admetre les evidències 

científiques, així com avançar en el camí de reducció de les emissions és l'única manera de protegir l'existència 

d'un futur per al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament 

de Mancor de la Vall pot tenir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les 

emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura global.  

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt 

més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Cal establir 

un full de ruta vinculant, capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle anuals necessàries, 

abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de 
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carboni el més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe del IPCC per 

limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos 

disponibles per afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta.  

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació a tota la 

població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari per a frenar l'emergència. Davant 

d'aquesta emergència, l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la 

plena consecució dels següents objectius generals. 

L’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL ES COMPROMET A: 

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d'efecte 

hivernacle per arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i, si pot ser, abans de 2035, així com aturar la 

pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els 

sistemes naturals, inclòs l'humà. 

2. Abandonar els combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. 

Per això, s’hauran d'analitzar les vies per assolir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris, entre 

d'altres, frenar noves infraestructures fòssils; aconseguir l’autoconsum elèctric amb 100% renovables i una 

mobilitat sostenible el més aviat millor, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de 

transport no contaminants; reduir la demanda d'energia fins consums sostenibles, promoure l'augment de 

l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i la informació a la població sobre 

l'emergència climàtica; aconseguir una política de residu 0; evitar els bancs amb què treballa el municipi que 

financen projectes basats en combustibles fòssils. A més, és imprescindible donar suport a la gestió enfocada a la 

recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió, la recuperació dels aqüífers i de les pastures a través de la gestió 

intel·ligent del territori. 

3. Avançar, entre altres, en una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, la 

silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat, assolint el més aviat possible al ple 

subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estenent-ho a la resta de la població. 

4. Iniciar la necessària adaptació del municipi a la crisi climàtica, la qual té com a conseqüència l'increment de la 

temperatura global, les onades de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres 

manifestacions que ja s'estan fent paleses. 

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, 

per la qual cosa cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadanes de caràcter vinculant, amb 

competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades; per a això, serà necessari 

establir indicadors i objectius verificables i quantificables, tot garantint que aquest mecanisme integri 

especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables. 

6. Col·laborar en les mobilitzacions i activitats per a conscienciar sobre el perill del canvi climàtic i en les 

reivindicacions concretes i generals que reivindiquin mesures per a posar-hi fre.» 

Mancor de la Vall, 12 de novembre de 2019. Document signat electrònicament.  

El Batle 

Guillem Villalonga Ramonell» 

Intervé el Batle per fer menció a que des de fa anys des de l’Ajuntament es fa feina al PAESC i es desenvolupen 

una sèrie d’actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’impacte al medi ambient.  

Sotmesa aquesta declaració institucional a votació, s’aprova per unanimitat.  

En aquest punt de l’ordre del dia, i abans de passar a discutir les mocions presentades pel Partit Popular i per Més, 

es sotmet a la consideració del Ple, VIA URGÈNCIA, la següent proposta:  

«PROPOSTA DE BATLIA  

Modificació Pressupostària 12/2019, Transferències de crèdit. 
Atès l’expedient de modificació pressupostària tramitat a aquest Ajuntament, en què s’ha analitzat la viabilitat de 

la modificació pressupostària pretesa mitjançant Transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa.  

Atès allò establert a la legislació aplicable a aquesta matèria, assenyalada a l’informe de la secretaria-intervenció.  

Considerant que per calcular aquesta despesa s’han tingut en compte els crèdits que se té seguretat de no gastar al 

present exercici, i que es proposa la seva adjudicació a altres àrees on es preveu que es necessiten per afrontar 

despeses d’aquests darrers mesos.  

Considerant que és competència del Ple l'adopció d'aquest tipus de decisions en matèria pressupostària en virtut de 

les facultats que a aquest òrgan confereix l'Art. 22 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, 

ES PROPOSA  
Primer.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor s’aprovi la modificació pressupostària 412/2019, mitjançant  les 

següents transferències de crèdit:  
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 APLIC PTO 

ORIGEN  

BAJA  APLIC PTO 

DESTI 

ALTA ACTUACIONS A 

FINANCIAR 

Despes. Recoll. 

fems 

1621/22700 -5.000 341/22609 5.000 Act culturals i 

esportives 

instal·lacions 

plaques solars 

1522/62300 -24.000 334/22706 5.000 Edició llibres i 

revistes 

Formació 

personal 

221/16200 -4.500 342/21200 10.000 Manteniment 

instal·lacions 

esportives 

Acció social 

personal 

221/16200 -3.500 342/22199 5.000 Altres 

subministraments 

Mobiliari 

biblioteca 

3321/62500 -2.000 942/46300 16.500 Mancomunitat des 

Raiguer 

premis 338/48003 -2.500    

  41.500  41.500  

 

Segon.- Publicar la present modificació al BOIB durant un termini de 15 dies hàbils.  

Mancor de la Vall, 20 de novembre de 2019. Document signat electrònicament.  

El Batle 

Guillem Villalonga Ramonell» 

El Batle es disculpa per no haver pogut enviar amb més antelació aquesta proposta de transferències de crèdit, i es 

justifica explicant que s’està fent una feina continuada amb el servei d’assistència a municipis i que els moviments 

pressupostaris proposats havien d’estar estudiats amb especial atenció.  

Es passa a votar la urgència de la proposta, i s’aprova aquesta per unanimitat.  

Intervé el Sr. Frontera per dir que no hi ha inconvenient en discutir aquesta proposta encara que sigui per via 

d’urgència ja que és preferible fer-lo així que no en un Ple extraordinari.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova aquesta per unanimitat.  

6. Moció presentada pel grup municipal popular relativa a la llei d’universalitat descompte resident 

transport aeri Illes Balears.  
El Sr. Gabriel Llobera llegeix la proposta presentada envers 

«Al Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall 

Moció que presenta el Grup Municipal Popular amb proposta d’acord per a la Llei d’universalitat descompte 

resident transport aeri Illes Balears 

D/Dª Josep Frontera Martorell, portaveu del Grup Municipal Popular, presenta per el seu debat la següent moció 

amb proposta d’acord: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Els ciutadans de les Illes Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (Illes Canàries, Ceuta i Melilla) 

ens trobam en inferioritat d’oportunitats en quan a la connectivitat entre illes i entre les illes i la Península, al no 

disposar d’altres mitjans de transport més enllà dels aeris o marítims, per raons òbvies.  

Per això, l’any 2001 un Govern del Partit Popular va aprovar un descompte del 50% per tots els ciutadans de les 

Illes Balears, tant en el transport aeri com marítim, en els seus desplaçaments entre les illes de Mallorca, Menorca, 

Eivissa i Formentera i entre les illes i la península. Després de dos anys de reivindicacions de la classe política i la 

societat balear, el Govern de Mariano Rajoy aprovà l’augment del descompte de residents al 75%. (Real Decreto 

1316/2001 de 30 de noviembre, por el cual se bonifican las tarifas de los Servicios regulares de transporte aéreo y 

marítimo para los residentes en la Comunidades Autónomas de Canarias, Islas Baleares y Ceuta y Melilla, 

modificado por el Real Decreto 1340/2007 de 11 de octubre) (Disposición adicional decimotercera de la Ley 

17/2012 de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, modificada por Ley 3/2017 

de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 

régimen jurídico del sector público).  

En els dos casos, el descompte de resident ha estat sempre un dret universal, els beneficiaris del qual tenen 

vigència indefinida i dret a obtenir bonificacions en les tarifes dels serveis regulars de transport marítim i aeri de 

passatgers. Els ciutadans espanyols, així com els de la resta d’Estats membre de la Unió Europea o d’altres Estats 

firmants de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suiza, els seus familiars nacionals de tercers països 
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beneficiaris del dret de residència o del dret de residència permanent i els ciutadans nacionals de tercers països 

residents de llarga duració, que acrediten la seva condició de resident en les comunitats autònomes de Canàries i 

les Illes Balears i en les ciutats de Ceuta i Melilla.  

No obstant, l’aplicació d’aquest descompte sembla haver provocat de forma no desitjada una pujada de preus 

abusiva per part dels operadors aeris, que de fet absorbeixen una part d’aquest esforç públic que es fa en favor de 

l’usuari però que acaba beneficiant als operadors. Aquest fet ha provocat l’evident queixa de consumidors, 

administracions, grups polítics i de la societat en general. Així doncs, es fa necessari establir mecanismes de 

control a les operadores per perseguir i eradicar les males pràctiques amb l’objectiu que ningú faci un mal ús dels 

fons públics que financen dit descompte i perquè s’asseguri un preu final competitiu en aquests mitjans de 

transport, que tal i com hem exposat al principi no disposen d’alternativa per els ciutadans de les Illes Balears, 

així com per la resta de territoris ubicats fora de la Península.  

Amb aquest mateix objectiu, l’any 2013, el Govern del Partit Popular va posar en marxa l’Observatori de preus i 

connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears.  

Dins aquest mateix marc de determinar mesures de control a les abusives pujades de preus, i com a resposta a una 

interpel·lació del Grup de Coalición Canaria, duta a terme a la sessió plenària de 18 de setembre de 2019, el 

Ministre Ábalos afirmà haver encarregat un informe a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes d’aquestes 

subvencions en els transports i que el Ministeri està fent feina amb l’Agència Tributaria creuant dades entre les 

bases de dades de viatges de residents i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació entre viatges i 

nivell de renta, així com quantes vegades s’estan beneficiant.  

Aquesta afirmació suposa acabar amb la universalitat de l’esmentat descompte, i suposaria el fi de la naturalesa 

mateixa del descompte que no és altre que pal·liar els efectes de la insularitat en quan a connectivitat, 

independentment de la renda o de la freqüència d’ús. Això afectaria a col·lectius que necessiten de manera especial 

desplaçar-se a la Península o viatjar entre illes com estudiants, empreses, treballadors...etc 

Aquest anunci ha provocat una gran alarma en diferents sectors de la societat balear.  

ACORDS 
El Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall acorda instar al Govern d’Espanya a garantir la universalitat del 

descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els residents de les Illes Balears i de la resta de territoris 

fora de la Península, en les condicions actualment establertes.  

El Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de resident amb el 

nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges.  

El Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern d’Espanya a convocar l’Observatori de Preus i 

Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per el correcte control dels preus finals i evitar possibles 

augments abusius de preus.  

20 de setembre de 2019 

El/La portaveu del Grup Municipal Popular» 

A continuació intervé el Batle per contestar que:  

«Aquesta moció la votarem a favor, però volem argumentar el nostre vot. 

MÉS per Mallorca va ser dels primers en criticar les paraules del ministre Ábalos al Congrés, vinculant el 

descompte a la renda i al nombre de viatges dels residents. 

Inclús vàrem presentar, i se va aprovar en comissió, una proposició no de llei de reprovació del ministre Ábalos. 

També, MÉS per Mallorca vàrem votar a favor de censurar les seves declaracions a proposta d´una esmena de 

Gent X Formentera i MÉS per Menorca al Ple. 

En relació a la universalitat evidentment ho defensam i el nou REIB ho consolida. 

En això el PP no pot donar lliçons, fa uns 7 anys en Rajoy volia rebaixar el 50% que teníem, i el 75% se va posar 

en marxa gràcies a un diputat canari.» 

Intervé el Sr. Frontera per a dir que la proposta parla de la situació que hi ha actualment ja que hi ha sortit diferents 

manifestacions als medis de comunicació de l’existència d’un ús abusiu per part de la població de les Illes d’aquest 

descompte, i per tant, considera què ha de aclarir-se que no és així.  

Li contesta el Batle dient que la gent desconeix, per norma general, la realitat de les Illes i que aquesta postura ha 

de mantenir-se independentment de qui sigui al govern.  

Sotmesa la moció a votació, s’aprova aquesta per unanimitat.  

7. Proposta-moció presentada pel grup municipal popular relativa a la elaboració de la Relació de Llocs de 

Treball de l’Ajuntament de Mancor de la Vall.  

El Sr.Frontera llegeix la proposta-moció presentada pel grup municipal Popular:  

«D. Josep Frontera Martorell, portaveu del grup municipal dels Populars de Mancor, en atenció al disposat a 

l’article 77 LBRL, i la resta de normativa aplicable, en l’exercici de les seves funcions, 
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EXPÒS: 
La Relació de Llocs de Feina (RLT) és el document que inclou tots els llocs de treball (ocupats i vacants), del per-

sonal funcionari, laboral i eventual, consisteix en una descripció i definició de les tasques, les funcions i les res-

ponsabilitats que conformen cadascun dels llocs de treball. A més, també s’inclouen en aquesta descripció 

els coneixements i les habilitats que han de tenir les persones que ocupen el lloc de feina. 

L’Ajuntament de Mancor de la Vall no disposa de cap relació de llocs de treball (RLT) i els populars l’entenem 

com una eina molt important, i s’ha de donar una prioritat a la seva redacció.  

SOL·LICIT: 
Quan està previst començar amb l’elaboració del RLT (Relació de llocs de feina) o catàleg de llocs de feina?  

Entenem que elaborar una relació de llocs de feina (RLT) pot suposar una despesa considerable, per tant la nostra 

proposta és que s’elabori de manera interna pel personal de l’Ajuntament?  

24 de Setembre de 2019 

Portaveu Grup Municipal 

Popular» 

A continuació, explica que es demana que es faci una RLT per conèixer les funcions que té el personal, si les places 

es trobin o no ocupades i així saber les necessitats de personal de l’Ajuntament. Indica a més que entenen que seria 

millor elaborar aquesta RLT de forma interna per estalviar costos.  

Intervé el batle per dir que de moment no hi ha previsió de fer la RLT, que quan estava l’anterior secretària s’havien 

demanat pressupostos i que de moment, l’idea seria contractar aquesta elaboració atesa la sobrecàrrega de feina 

existent a l’Ajuntament i la mancança de personal; ja que si es centren en fer una RLT hi haurà altres coses que es 

quedaran sense fer.  Assenyala a més, que des del any 1995 fins al 2015, sota el govern del PP, no s’havia fet cap 

tipus d’instrument d’organització dels recursos humans.  

Li contesta el Sr. Frontera per dir que és una petició que estimen important i encara que no s’hagués fet al seu dia, 

sí podria fer-se ara.  

La proposta-moció no s’aprova, al comptar amb els vots en contra de Més (4) i a favor del PP (3). 

8. Moció del Partit Popular relativa al transports dels estudiants d’educació post obligatòria.  
Intervé la Sra. Maria del Carmen Riera Ramis per llegir la moció següent:  

«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE MANCOR, d'acord amb el que preveu el 

Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple de 

l'Ajuntament la següent Moció: 

MOCIÓ RELATIVA AL TRANSPORT DELS ESTUDIANTS D’EDUCACIÓ POST OBLIGATÒRIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
I.- L’educació pública i gratuïta és un dret que tenim tots els ciutadans espanyols, en virtut de l’article 27 de la 

Constitució Espanyola, la qual consisteix en l’educació primària i l’educació secundaria (en endavant, també, 

ESO). Al nostre terme municipal, hi ha l’escola pública CP Montaura, on s’imparteix l’educació infantil i 

l’educació primària (1r - 6é de primària). Quan els/les joves mancorins i mancorines han de cursar l’ESO, s’han 

de desplaçar fins a Inca al IES Pau Casesnoves o IES Berenguer d’Anoia, que són els centres de referència, on es 

cursa de 1r a 4t d’ESO, però a la vegada també s’ofereix educació post obligatòria, com pot ser els cicles 

formatius de grau mitjà (més coneguts com FP) o el batxillerat (1r i 2n curs) per accedir després als estudis 

universitaris o a cicles formatius de grau superior.  

II.- Per desplaçar-se fins al terme d’Inca, els/les alumnes de Mancor tenen el transport gratuït si cursen els cursos 

d’ESO, però una vegada aquests han conclòs i els/les joves volen cursar l’educació post obligatòria, que també 

ofereix el centre de referència, es troben en que les famílies han de pagar aquest transport diari del seus fills 

perquè pugui anar fins a Inca.  

III.- Hem de tenir en compte que segons els darrers informes d’abandonament escolar, demostra que les Illes 

Balears és una de les comunitats autònomes amb l´índex més alt, i això s’incrementa quan parlam d’educació post 

obligatòria.  

Per tot això, proposam al Ple de l’Ajuntament de Mancor l’aprovació dels següents, 

ACORDS 
PRIMER.- L’Ajuntament de Mancor, es conscient de les dificultats que passen les famílies per fer front aquesta 

despesa pel transport, és per això que insta a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les 

Illes Balears, a que ajudi econòmicament a les famílies per poder pagar el transport dels estudiants d’educació 

post obligatòria del terme municipal de Mancor.  

SEGON.- En defecte d’ajuts per part de la Conselleria, l’Ajuntament de Mancor crearà una línia d’ajuts 

econòmics per tal de que les famílies mancorines que duen els seus fills a l’IES Pau Casesnoves i IES Barenguer 

d’Anoia per cursar l’educació post obligatòria (FP i batxillerat) puguin fer front a les despeses del transport. 
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22 d’octubre de 2019 

Portaveu Grup Municipal Popular» 

Intervé el Batle per contestar:  

“No votarem a favor d´aquesta moció per que entenem que no s´han de donar ajudes econòmiques en cap cas 

sense que així ho determinin els serveis socials de la casa. 

El que hem de fer és instar a la Conselleria d´Educació per que posi en marxa transport pels estudiants 

d´ensenyament no obligatori, o bé instar a la Conselleria de Mobilitat per que augmenti les freqüències en el 

transport entre Mancor i Inca per tal de facilitar els desplaçaments d´aquests alumnes. 

També instar al govern central de l´Estat espanyol per que millori el finançament de les nostres illes i així poder 

finançar de forma gratuïta aquest transport, tal i  com ho fan a Andalusia i Extremadura, comunitats que reben 

molt més doblers de Madrid que les Illes Balears.” 

Afegeix el Sr. Frontera que està d’acord, que s’hauria d’instar a la conselleria per a que milloressin les 

comunicacions mitjançant transport públic com se fa a altres províncies 

Intervé la Sra. Joana Maria Alba per indicar que en aquest cas s’haurien d’adaptar  els punts reflectits a la proposta, 

ja que al seu parèixer, no tothom desitja que li paguin una part de la benzina, sinó que hi ha gent que preferiria tenir 

més freqüències de transport, que a dia d’avui no hi ha.  

Pren la paraula el Sr. Frontera per dir que com no hi ha transport públic, la gent ha de moure´s en cotxes familiars i 

per això s’hauria d’instar a que hi hagués més autobusos.  

Li contesta la Sra. Alba dient que això no és el que es mostra a la moció, ja que aquesta es centra en demanar una 

ajuda econòmica pel transport.  

Intervé el Sr. Joan Ramon Villalonga per a dir que la solució passaria per millorar el servei d’autobús, i que arribat 

el cas, si qualcun necessita, per la seva situació personal una ajuda econòmica, ja es solucionaria per les vies 

previstes.  

Contesta el Sr. Frontera que llavors, es podrien posar en comú els arguments i votar tots a favor de la proposta 

consensuada.  

Pren la paraula la Sra. Alba per dir que la proposta hauria de ser instar a la Conselleria a posar un bus gratuït de 

transport pels estudiants de Mancor, extrem al que el batle afegeix que també s’hauria de demanar un augment de la 

freqüència per millorar la mobilitat i la comunicació del poble.  

Intervé en aquest punt el Sr. Frontera per dir que es podria crear una línia d’ajudes econòmiques per aquestes 

despeses i informar als ciutadans de que hi existeixen aquestes. Li contesta el Sr. Ramon Villalonga dient que això 

ja hi existeix i que es tramita des de serveis socials.  

El Sr. Frontera indica que es possible que no tinguin coneixement de l’existència d’aquestes ajudes. A això respon 

la Sra. Alba per indicar que precisament per aquest motiu es va aprovar la cartera de serveis socials bàsics, motiu 

pel qual els serveis socials valoren tots els tipus de necessitats. Que de fet, ja hi existeixen ajudes d’escolarització 

que cobreixen aquestes eventualitats amb línies específiques d’ajudes.  

Tanca la discussió el Batle per llegir la proposta comuna que ha elaborat amb les aportacions dels membres del Ple:  

«ACORD:  

PRIMER.- L’Ajuntament de Mancor, es conscient de les dificultats que passen les famílies per fer front aquesta 

despesa pel transport, és per això que insta a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les 

Illes Balears a habilitar un servei de transport pels estudiants d’educació postobligatòria del terme municipal de 

Mancor i demanar a la Conselleria de mobilitat augmentar les freqüències del servei de TIB» 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

9. Moció del Partit Popular envers el Pla d’obres i Serveis del Consell de Mallorca.  
Intervé el Sr. Josep Frontera  per llegir la moció següent:  

«EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL, d'acord amb el que 

preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, desitja elevar al Ple de 

l'Ajuntament la següent, 

MOCIÓ ENVERS EL PLA D’OBRES I SERVEIS DEL CONSELL DE MALLORCA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Pla d'obres i serveis per als municipis és una ajuda econòmica que ofereix anualment el Consell de Mallorca, 

com a ens supramunicipal, i una font de finançament molt important per als ajuntaments de Mallorca, sobretot per 

als més petits amb una carència d'ingressos que els impedeix fer inversions necessàries per als ciutadans. 

Aquests darrers anys el Consell de Mallorca, ha gaudit i gaudeix d'una bona situació econòmica gràcies a la nova 

Llei de finançament aprovada pel Partit Popular.  
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El dijous 26 de setembre el Conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de 

Mallorca, Jaume Alzamora Riera, conjuntament amb el seu equip, varen visitar el consistori de Mancor per 

explicar les diferents línies d’ajudes i accions de la Conselleria. A dita reunió el Conseller ens va expressar que 

s’incrementaria per l’any 2020 el pressupost per destinar al Pla especial d’ajudes per a obres i serveis. 

En lloc d'augmentar les ajudes als municipis, el Consell de Mallorca ha optat per augmentar els càrrecs de 

confiança i els assessors. És a dir, s'ha incrementat la despesa de personal, convertint-se en una agència de 

col·locació dels partits que governen la institució insular amb aquest nou pacte.  

Al pressupost per a l'any 2019 el Consell va rebaixar un 30% les ajudes als ajuntaments. L'ajuda al municipi de 

Sant Llorenç era necessària i indiscutible, però els batles i batllesses de tots els partits van demanar que el Consell 

fes un esforç i tragué doblers d'altres partides per compensar aquesta rebaixa. 

La nova legislatura ha començat amb el mateix problema de despesa descontrolada, amb més càrrecs de 

confiança, assessors i nous departaments, inclús sense tenir competències de les matèries, però res s'ha parlat de 

l'augment de les ajudes per obres i serveis als ajuntaments de Mallorca. Aquestes ajudes són molt importants per 

inversions municipals, necessàries i bàsiques, tant pel manteniment d'infraestructures com per a la creació de 

noves, aigües, jardins, centre culturals, educatius, etc. 

Per tot això, el Grup Popular de Mancor de la Vall proposa al Ple l’adopció dels següents, 

ACORD 
ÚNIC.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Consell de Mallorca a augmentar la quantitat de la línia 

d'ajudes del Pla especial d'obres i serveis en un 30% aquesta legislatura (un increment de 7,5% a cada 

convocatòria per als pròxims anys 2020, 2021, 2022, 2023) 

Mancor de la Vall, a 2 d’ octubre de 2019 

El Portaveu Grup Municipal” 

A aquest punt intervé el Batle per exposar que:  

«El Consell, com a govern de Mallorca, està al servei dels ajuntaments de l’illa i els dona l’assistència tècnica i 

econòmica necessària perquè puguin oferir serveis públics de qualitat a la ciutadania. 

Específicament a través de l’àrea de Cooperació Local s’han donat, es donen i es continuaran donant ajuts 

econòmics per sufragar actuacions als municipis. 

Amb les línies d’ajut de COOPERACIÓ LOCAL impulsades íntegrament pel Pacte, s’han repartit entre 2016 i 2019 

uns 90 milions d’euros als municipis de Mallorca (inclosos els 4,8 milions per a Palma). 

Al 2016, 36.410.105 euros. 

Al 2017, 14.417.362 euros 

Al 2018, 23.880.309 euros 

Al 2019, 15.200.000 euros  

En canvi, entre 2011 i 2015 el govern del Partit Popular va dedicar uns 18 milions d’euros als ajuntaments. 

La convocatòria d’enguany per dur a terme actuacions d’inversió de competència municipal compta amb un 

pressupost de 10 milions d’euros. És el que abans anomenaven Pla d’Obres i Serveis (POS). 

Al 2015, 6 milions d´eurosAl 2016, 10 milions d´euros 

Al 2017, 10 milions d´euros 

Al 2018, 10 milions d´euros 

Al 2019, 10 milions d´euros més 3 milions d´euros al Llevant de Mallorca. 

Això a Mancor s´ha traduït en inversions del Departament de Cooperació Local per valor de: 

Al 2017, 240.000 euros POS, més 52.000 euros de despesa corrent, més 183.000 euros de Pla d´Inversions 

Financerament Sostenibles, més 14,400 euros pels Hidrants. 

Al 2018, 240.000 euros POS, més 52.600 euros de despesa corrent 

Al 2019, 240.000 euros POS, més 1.500 euros per control de colònies felines, més 11.150 per redacció del PAESC, 

més 11.500 per canvi de lluminàries, més 33.200 euros en esdeveniments de gran repercussió turística. 

Aquí sense entrar en altres inversions d´altres departaments del Consell Insular quehan fet bones inversions a 

Mancor com els 248.000 euros del Departament d´Esports. 

El pressupost per aquesta línia d’ajuts del Consell ha anat augmentat any rere any. L’objectiu és continuar 

incrementant la partida pressupostària i ampliar el ventall d’actuacions subvencionables, sempre tenint en compte 

els suggeriments dels consistoris (per això feim ruta pels pobles amb el conseller de Promoció Econòmica i 

Desenvolupament Local), les directrius europees i els acords de Raixa. 

La finalitat d’aquesta convocatòria és cooperar amb els ajuntaments de Mallorca en l'execució d'obres d'inversió 

de competència municipal, en l'adquisició de vehicles i d'immobles per a la prestació de serveis, i en sufragar 

honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres. 

A banda del conegut com a POS, Desenvolupament Local té altres línies d’acció que també suposen una ajuda 

econòmica per al ajuntaments. Per exemple, 1.200.000 € enguany per redactar i/o implementar mesures del pla 
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d’acció per a l’energia sostenible i el clima. Una actuació que el Consell continuarà incentivant perquè la Llei 

balear contra el canvi climàtic demana un pla d’acció als municipis i perquè ens hem de treballar favor dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Aquests darrers anys s’ha fet una bona gestió a les institucions, i per això el Consell de Mallorca compta amb una 

bona situació econòmica. A més, durant el darrer mandat s’han dotat de forma adequada i amb consens els 

traspassos de noves competències, a diferència del que havia passat amb anterioritat. 

Per tant el nostre vot serà en contra d´aquesta moció del Partit Popular de Mancor» 

Demana la paraula el Sr. Frontera per a dir que troba incoherent que es proposi que s’augmentin les partides del 

POS i que l’equip de govern voti en contra d’una moció que demana que augmentin.  

Li respon el Batle per a fir que el Consell, apart d’haver incrementat les partides al llarg dels anys, quan acaba 

l’exercici i encara hi ha romanents bé de pressupost bé de tresoreria, torna a reinvertir aquestes quantitats als 

municipis.  

El Sr. Frontera intervé per a preguntar si es discuteix l’augment de les aplicacions del Consell o les inversions en 

Mancor. Afegeix que no entén que es voti en contra d’aquesta moció, indicant que el sentit del vot podria ser 

l’existència d’una afinitat política amb la persona responsable del servei de Cooperació Local, i que en aquest cas, 

s’hauria de separar l’afinitat política del interès de Mancor.  

Demana la paraula el Sr. Joan Ramon Villalonga per a dir que la coherència es correspon amb que durant tots els 

anys de govern del PP no hi havia línies de subvenció però que als darrers anys s’ha incrementat aquesta partida; i 

que reclamar que s’augmenti encara més o solament per rebre més un poble, resultaria insolidari amb la resta de 

municipis de Mallorca, ja que hi ha un repartiment.  

Intervé el Sr. Frontera per a dir que no solament seria un increment per Mancor, sinó per tots. Li contesta el Sr. 

Ramon dient que els doblers són els que són, i que s’han de repartir solidàriament, no llevar a uns per augmentar 

l’assignació a altre.  

Li contesta el Sr. Frontera per a dir que la moció recull un increment per a tots els municipis, ja que estem a una 

època a la que hi ha més ingressos, derivats, per exemple, del impost de turisme sostenible. A aquesta afirmació 

contesta el Sr. Ramon Villalonga que les quantitats recaptades en aquest concepte, no tenen impacte ni vinculació 

amb el POS.  

Intervé de nou el Sr. Frontera per a dir que el que s’intenta és que Mancor rebi més finançament per invertir en 

infraestructures, responent-li el Batle que precisament, si hi ha romanents, se reinvertiran.  

Sotmesa la proposta a votació, aquesta no s’aprova al comptar amb 4 vots en contra de Més i 3 vots a favor 

del PP.  

10. Moció del Partit Popular envers el repartiment de l’import de turisme sostenible. 
Intervé el Sr. Josep Frontera  per llegir la moció següent:  

«Al Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall 

Moció que presenta el Grup Municipal Popular per a una nova proposta de repartiment de l’impost de turisme 

sostenible tenint en compte els projectes municipals. 
D/Dª Josep Frontera Martorel, portaveu del Grup Municipal Popular, presenta per el seu debat la següent moció 

amb proposta d’acord: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El passat mes de maig el Govern Balear va aprovar el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per 2019. Aques-

ta convocatòria estava oberta a la presentació de projectes per part dels Ajuntaments, entre d’altres institucions.  

Els Ajuntaments van fer un esforç tècnic, pressupostari, humà i de celeritat molt important per elaborar els projec-

tes que es van presentar amb les màximes expectatives d'aconseguir millores importants per als seus municipis, i 

dintre de les exigències establertes pel Govern. Es van presentar en temps i forma un total de 36 projectes amb 

propostes destinades a millorar les infraestructures i el paisatge. 

El passat 29 d’octubre va tenir lloc la Comissió d’Impuls de Turisme Sostenible l’objectiu de la qual era decidir 

quins dels projectes presentats per les diferents administracions serien finançats a càrrec del Fons del Impost de 

turisme sostenible recaptat al 2019. 

La resolució de la Comissió va ser 68 projectes per import de 104.9 milions d’euros, amb els vots en contra de la 

Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB), el GOB, Amics de la Terra i ARCA, i l’abstenció de CA-

EB, el Consell de Eivissa i el Consell Agrari. 

Van ser exclosos la totalitat dels 36 projectes presentat pels municipis, quedant de manifest una vegada més, que el 

Govern Balear no tenia cap intenció de valorar la feina feta i les necessitats municipals. 

Aquest es el tercer any consecutiu que el repartiment de l’impost de turisme sostenible exclou el municipalisme, 

(quedant únicament recollit Palma), a més de constatar-se que el procés d’elecció dels projectes que es subvencio-
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nen amb l’ITS, ha estat mancat de transparència i de consens. 

És important tenir clar que els municipis són les administracions que més esforç econòmic han de fer per mantenir 

les infraestructures i serveis que afavoreixen precisament el foment i l’impuls del turisme a les Balears, i on es 

generen els ingressos de l’ITS. 

D’altra banda s’observa que projectes que ja tenien partida pressupostaria ordinària o que havien de ser finan-

çant pel Govern Central, han passat a ser finançant per l’ITS, com ara el metro de Palma o el Conservatori de 

Maó, sense una explicació, ni justificació jurídica ni tècnica, i en conseqüència perdent finançament. 

El Govern Balear no està prioritzant els objectius mediambiental ni turístic a l’hora d’impulsar els projectes a 

finançar amb fons recaptats de l’ITS, observant una perversió de l’objectiu inicial.  

Davant la situació actual el Partit Popular reitera la seva la defensa del municipalisme i presenta els següents 

acord.  

ACORDS 
1- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern de les Illes Balears, a deixar sense efecte l'acord de la Co-

missió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta de repartiment tenint en compte els projec-

tes municipals. 

2- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribu-

ció dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, consensuant uns altres criteris de repartiment conjuntament 

amb agents econòmics i socials, les administracions implicades, i donant un major pes als municipis dins de la 

Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible. 

3- L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern de les Illes Balears, que en cas que la proposta aprovada 

segueixi endavant, es faci càrrec dels costos que han tingut els Ajuntaments per a la redacció dels projectes no 

aprovats. 

 de novembre de 2019 

EL/LA PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR» 

A aquesta moció respon el Batle als termes següents: 

«El  nostre vot serà en contra per que ens sembla de molta demagògia demanar un millor repartiment d´un impost 

que el propi Partit Popular ja va retirar la primera vegada que es va posar en marxa, i que contínuament, sobre tot 

quan s´acosten campanyes electorals amenaça amb retirar-lo una altra vegada. 

I podem compartir alguns dels arguments com el que aquest impost segur que hauria d´arribar molt més als 

municipis, però ja hi ha foros com el Consell Executiu de la FELIB, al qual el batle pertany on es treballa per 

revertir aquesta situació i millorar aquest repartiment, o els destins que ha de tenir aquest impost. 

Però repetesc que no sé si donar la benvinguda al Partit Popular al grup de partits que creim fermament en 

l´Impost de Turisme Sostenible, o bé si algun dia torneu al govern de les Illes, optareu per retirar-lo i així no 

discutirem del seu repartiment.» 

Intervé el Sr. Frontera per a dir que encara que torni a governar el PP, la seva opinió al respecte d’aquest impost 

continuarà essent la mateixa, què és que està a favor de la seva existència. Demana expressament que consti en 

acta.  

Sotmesa la moció a votació, aquesta no s’aprova ja que compta amb els vots a favor del PP (3) i 4 vots en 

contra de Més.  

11. Moció de Més per Mancor, de rebuig a la sentència del TS en relació al judici de l’1 d’octubre i en 

defensa dels drets fonamentals. 
Al respecte de la Proposta presentada per Més:  

«La sentència del Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre que condemna Oriol Junqueras, Carme 

Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa a 

elevades penes de presó i a Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila a multes econòmiques i inhabilitació, no fa 

més que demostrar un judici molt polititzat i sense sentit que mai no s'hauria d'haver produït. El Govern espanyol 

lluny d'afrontar i solucionar per la via política un problema de base política, el judicialitza, l'agreuja encara més i 

posa de manifest, davant tota Europa i el món, el dèficit democràtic a l'Estat espanyol i l'aval a la repressió 

judicial i policial als drets fonamentals. 

Actualment hi ha una gran preocupació per la reducció de la qualitat democràtica a l'Estat espanyol, per la 

repressió i el tractament de la dissidència política i per la judiacialització sistemàtica de la política espanyola. La 

solució a la ferma demanda del dret d'autodeterminació d'un poble mai no serà la repressió ni la via judicial, sinó 

el diàleg, el pacte polític i el respecte als drets fonamentals de les persones i dels pobles.  

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall adopta els 

següents acords: 

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 
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d’octubre i la causa del Procés de Catalunya. Una sentència judicial condemnatòria mai no serà la solució a un 

conflicte polític.  

SEGON. Reclamar la llibertat i amnistia dels representats polítics i dels activistes culturals catalans empresonats 

o exiliats. 

TERCER. Expressar la solidaritat a tots els electes municipalistes catalans de tradició democrática que durant 

aquest darrer cicle han posat els ajuntaments dels seus pobles i ciutats al servei de la democràcia i les llibertats. 

QUART. Instar el Govern de l'Estat espanyol a obrir de manera efectiva i urgent la via del diàleg per tal que 

s'articuli una solució política i democràtica al conflicte polític entre l'Estat espanyol i Catalunya en el marc del 

respecte a la demanda del dret d'autodeterminació dels pobles. 

CINQUÈ. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, al Govern de les Illes Balears i al Parlament les Illes 

Balears» 

Demana la paraula el Sr. Frontera per a dir que «Des dels Populars de Mancor volem expressar el nostre màxim 

respecte a les resolucions judicials. La sentència coneguda demostra que la separació de poders, del sistema 

judicial i l'Estat de Dret al nostre país funciona i és garantista. 

 Per això, demanam que ara és moment de tornar a les vies del diàleg, el consens i la política entre el Govern 

d'Espanya i la Generalitat de Catalunya. 

- Vull tornar insistir amb les vies del diàleg, i així en la posada en comú de solucions possibles que representin a la 

majoria de catalans i catalanes. Però això, ha de ser voluntat del Govern d'Espanya i de la Generalitat de 

Catalunya, que són les que tenen la responsabilitat d'avançar, no de l'Ajuntament de Mancor. 

Per acabar, volem deixar constància que hem expressat la nostra opinió perquè MÉS per Mancor ha tret a rotllo la 

Moció de rebuig a la sentència del "Procés", però consideram que és un tema que no afecte als ciutadans i 

ciutadanes de Mancor, i estaria bé dedicar el nostre temps a intentar resoldre els problemes dels nostres 

ciutadans".  

Li respon el Sr. Ramon Villalonga per a dir que els drets humans i llibertats són universals i també afecten, per 

aquesta naturalesa a Mancor.  

Sotmesa la moció a votació, s’aprova ja que compta amb els vots a favor de Més (4) i 3 vots en contra del PP.  

12. Resposta al prec/pregunta formulada pel Partit Popular relativa al Moscard Tigre. 
Atesa la pregunta formulada pel grup municipal Popular al respecte del Moscard Tigre:  

«D. Josep Frontera Martorell, portaveu del grup municipal dels Populars de Mancor, en atenció al disposat a 

l’article 77 LBRL, i la resta de normativa aplicable, en l’exercici de les seves funcions, 

EXPÒS: 
El moscard tigre és originari del sud-est asiàtic. D’allà, mitjançant el comerç internacional, s’ha dispersat cap a 

Amèrica, Àfrica i Europa. Està considerat com a espècie invasora i una de les 100 espècies exòtiques invasores 

més perjudicials del món segons la Unió Internacional de Conservació de la Natura. És diürn, de petites dimensi-

ons (2-10 mm), de color negre amb taques blanques a les potes i al cos. S’ha adaptat molt bé als ambients urbans. 

La femella causa la picadura, que pot ser dolorosa i causar inflamacions locals, segons la sensibilitat de cadascú.  

El moscard tigre, pot ser vector de malalties de primera magnitud sanitària: dengue, febre groga, chikungunya i 

Zika, però a les Illes no s’ha detectat cap cas a dia d’avui.  

El ser una espècia invasora s’han fet diferents campanyes d’informació i control per disminuir la seva prolifera-

ció. Diferents Ajuntaments de Mallorca han activitats protocols de control i prevenció a la proliferació del mos-

card tigre, campanyes de tractament larvari que van de l’abril a l’octubre, per tal de disminuir els ous i les larves.  

SOL·LICIT: 
L’ajuntament de Mancor ha fet alguna campanya de tractament larvari del moscard tigre? Si la resposta és Si, 

sol·licit tota la documentació que faci referència aquest tema: pressupost, informe tècnic, zona gestionada, 

protocols de control, etc.  

Per altra banda adjuntam un tríptic informatiu “Atenció al moscard tigre. Aprèn a defensar-te”, d’aquesta manera 

poder iniciar les campanyes informatives per part de l’Ajuntament, i així disminuir i controlar  les poblacions de 

moscard tigre a Mancor. 

Podeu aconseguir el tríptic en format digital: file:///C:/Users/usuario09/Downloads/triptico_cofib_esp%20(1).pdf 

26 de Setembre de 2019 

Portaveu Grup Municipal Popular» 

El Batle li respon que no, que no s’ha fet una actuació concreta de tractament larvari del Moscard, però que si hi ha 

un moment idoni per fer-lo, es farà.  Li indica el Sr. Frontera que a més d’actuacions informatives i de prevenció, 

els mesos de març, abril i maig són els més favorables per fer un tractament preventiu que eviti la proliferació a 

l’estiu d’aquest moscard.  Finalitza posant-se a disposició del Batle per ajudar en aquestes tasques, oferiment que és 

acceptat pel Batle.  

C://Users/usuario09/Downloads/triptico_cofib_esp%20(1).pdf
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13. Donar compte dels Decrets dictats per la Batlia. 
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les 

entitats locals de 28 de novembre de 1986 (ROF), la Secretària-Interventora dona compte dels Decrets de Batlia 

dictats des de la celebració de l’anterior Ple fins a la data actual, i que van des del número 290 al 371.  

14. Precs i Preguntes. 
No hi ha més preguntes.  

 

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

DE DIA 18 DE GENER DE 2020 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de novembre de 2019.   
El Batle demana si tothom ha llegit la documentació relativa a l’acta de la sessió de data 20 de novembre de 2019, i 

si algú té qualque cosa a afegir o ressenyar.  

Demana la paraula el Sr. Frontera per a dir que troba a faltar la resposta literal que van donar a la moció presentada 

a aquest Ple per Més, relativa al procés.  

Intervé la secretària per a dir, que efectivament, no s’havia guardat aquesta versió al acta, i que s’afegirà.  

A més, el Sr. Frontera demana al Batle, com a suggeriment per a totes les actes, que es va publicar a la revista 

Montaura un esborrany de l’acta de la sessió de data 8 de novembre de 2019 i que després es van fer modificacions 

al Ple de data 20 de novembre, que no es van incloure a la publicació.  

El Batle li respon que cercarà per fer una fe d’errates a la propera revista, i que possiblement l’arxiu que el es va 

descarregar per enviar a la revista no fos es definitiu.  

No es vota aquest punt de l’ordre del dia a la espera de la correcció anteriorment assenyalada.  

2. Proposta de Batlia per instar a la Declaració com a BIC immaterial la Baixada del Corb de Mancor. 
El Batle llegeix la Proposta relativa a instar a la Declaració com a BIC immaterial la Baixada del Corb de Mancor:  

« PROPOSICIÓ DE BATLIA 

Assumpte: Inici del procediment per instar al Consell Insular de Mallorca a declarar Bé d´Interès Cultural 

Immaterial la Festa del Davallament del Corb. 
La Festa del Davallament del Corb de Mancor de la Vall, emmarcada en els actes de celebració de Sant Antoni, és 

sens dubte un dels actes més representatius del nostre municipi, i que es ve realitzant des de l´any 1946. 

És per aquest motiu que des d’aquest equip de govern entenen que aquest acte podria ser uns dels anomenats 

«Béns d’Interès Cultural Immaterial» assenyalats a la Llei 18/2019, de 8 d´abril, de salvaguarda del patrimoni 

cultural immaterial de les Illes Balears. 

Aquesta Llei en el seu article 6, descriu les característiques del patrimoni cultural immaterial en el que entenem 

que hi té cabuda aquest acte tan propi de Mancor de la Vall: 

“Article 6 

Característiques del patrimoni cultural immaterial objecte de salvaguarda 
1. El patrimoni cultural immaterial, tot mantenint l’essència i l’esperit de cada manifestació, ha de ser compatible 

amb el respecte als drets humans, amb el respecte mutu entre comunitats, grups i persones, amb la igualtat de 

gènere, amb la salut de les persones, amb la protecció i el respecte envers els animals, amb el desenvolupament 

sostenible, amb la integritat dels ecosistemes i amb els valors i principis que inspiren l’ordenament jurídic. 

2. Així mateix, els elements o les manifestacions del patrimoni cultural immaterial han de complir les 

característiques següents: 

a) Pertinença: que l’element s’emmarqui en la definició que estableix aquesta llei. 

b) Representativitat: que l’element sigui referent dels processos històrics, culturals i d’identitat de les comunitats, 

els grups o les persones portadors de les Illes Balears i, això no obstant, sigui dinàmic i tengui la capacitat 

d’adaptar-se i crear-se de nou i de reinterpretar elements d’altres comunitats, sempre dins l’equilibri del respecte 

cap a l’essència de la manifestació. 

c) Rellevància: que l’element el valorin i reconeguin socialment les comunitats, els grups o les persones portadors 

de les Illes Balears, i tengui significació social. 

d) Identitat col·lectiva i vigència: que l’element sigui de naturalesa col·lectiva, que es transmeti de generació en 

generació com un llegat, valor o tradició cultural, que sigui vigent, preservi la seva funció sociocultural i 

representi un testimoni d’una tradició o expressió cultural viva. 

e) Interculturalitat: que l’element s’emmarqui en el respecte mutu entre comunitats, grups i persones, en el respecte 

a la diversitat, generi el diàleg intercultural i propiciï la integració al territori d’acollida. 

f) Equitat: que l’ús, el gaudi i els beneficis derivats de l’element siguin justs i equitatius respecte de les comunitats, 

els grups o les persones que s’identifiquin amb aquest, i tenguin en compte els usos i els costums tradicionals i el 

dret consuetudinari de les comunitats locals dins cada illa. 
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g) Sostenibilitat: que l’element pugui contribuir a un major desenvolupament sostenible de la població, sobre la 

base de les pràctiques tradicionals, en els àmbits econòmic, ambiental, social i cultural i, per tant, que pugui 

contribuir a una millor qualitat de vida de les persones i a una relació equilibrada entre la societat i la natura.” 

I en l´article 7 d’aquesta mateixa llei insta a les Administracions Públiques a fomentar el patrimoni cultural 

immaterial, quan estableix:  

“Article 7 

Actuacions de les administracions públiques 
1. Constitueix un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar el patrimoni cultural 

immaterial, en els marcs competencials respectius, per tal que aquest es manifesti plenament en els àmbits socials i 

culturals de les Illes Balears, i assegurar-ne així la pervivència en el futur. 

2. De conformitat amb el que preveu l’apartat anterior, les administracions públiques han de perseguir els 

objectius generals següents: 

a) Promoure el coneixement i l’inventari de les manifestacions, com també dels agents portadors, àmbits, béns i 

creacions del patrimoni cultural immaterial de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

b) Difondre el patrimoni cultural immaterial en tots els àmbits. 

c) Potenciar la valoració social i cultural de les distintes manifestacions del patrimoni cultural immaterial. 

d) Fomentar, especialment mitjançant instruments econòmics i pressupostaris, les manifestacions regulades en 

aquesta llei. 

e) Donar suport a les iniciatives de dinamització sociocultural i associatives relacionades amb la matèria objecte 

d’aquesta llei. 

f) Fomentar, a través de línies d’actuació i ajuda específiques, l’intercanvi i el coneixement de les diferents 

manifestacions culturals immaterials pròpies de cada illa o comunes a totes, com també la projecció exterior i la 

interrelació amb la resta de territoris de parla catalana i de la resta de l’Estat.” 

Per tot, l’anteriorment esmentat, aquesta  

ES PROPOSA:  
PRIMER,.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall s’aprovi l´inici del procediment per instar al Consell 

Insular de Mallorca, en concret el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que declari la Festa 

del Davallament del Corb com Bé d’Interès Cultural Immaterial. 

SEGON.- Notificar aquest acord al Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular 

de Mallorca  als efectes oportuns.» 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova aquesta per unanimitat dels membres del Ple.  

3. Proposta de Batlia d’elecció de Jutge de Pau titular i substitut de Mancor. 
El Batle llegeix la proposta:  

«PROPOSTA DE BATLIA  
Atès que en cada municipi on no existeixi Jutjat de Primera Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme 

corresponent, hi haurà un Jutjat de pau. 

Considerant que de conformitat amb el que es disposa en l'article 298.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, 

del Poder Judicial del Poder Judicial, els Jutges de Pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la 

Carrera Judicial, amb subjecció al règim establert en aquesta Llei, sense caràcter de professionalitat i amb 

inamovibilitat temporal, formant part durant el seu mandat del Poder Judicial. 

Considerant que de  conformitat amb el que es disposa en l'article 100 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, 

del Poder Judicial del Poder Judicial, els Jutges de Pau coneixeran en l'ordre civil i penal dels processos la 

competència dels quals els correspon per Llei. Compliran també funcions de Registre Civil i les altres que la Llei 

els atribueixi. 

Considerant la legislació d’aplicació en la matèria.  

Considerant que els Jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per al 

desenvolupament de les funcions que els son pròpies, per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

corresponent. 

Tenint en compte que la propera vacant del càrrec de jutge de pau i jutge de pau substitut  ha estat correctament 

anunciada amb un Ban des del Ajuntament, s’ha publicat al BOIB, s’ha donat trasllat al Jutjat Degà d’Inca i s’ha 

fet difusió pel grup de whatssap.  

 Atès que s’han rebut dues sol·licituds dins del termini establert per ocupar el lloc de jutge de Pau, si bé una d’elles 

especifica que es presenta per ser jutge de pau titular, dels senyors Gabriel Pocoví Pou i Sr. Juan Morro Pastor 

respectivament.  

Considerant que l’elecció dels Jutges de Pau i els seus substituts seran triats pel Ple de l'Ajuntament amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho 

sol·licitin. 
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Si no hi hagués sol·licitant, el Ple triarà lliurement (article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del 

Poder Judicial i article 4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau). 

Per tot l’anteriorment esmentat, ES PROPOSA:  

PRIMER.- Que els membres del Ple de l’Ajuntament de Mancor procedeixen a l’elecció del càrrec de Jutge de 

Pau del municipi pels propers 4 anys, fent ús del sistema de votació secreta. S’habilitarà una urna i blocs de paper 

per a la votació.  

SEGON.- Que el candidat que no obtingui la majoria absoluta per ser nomenat com a jutge de Pau sigui nomenat 

com a Jutge de Pau substitut.  

TERCER.- De conformitat amb l'article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, remetre l'Acord 

del Ple de l'Ajuntament al Jutjat Degà d’Inca i al TSJ de les Illes Balears.  

QUART.- Donar trasllat als interessats de la decisió que adopti el Ple amb oferiment de recurs d'alçada o de 

revisió, si escau, davant el Ple del Consell General del Poder Judicial en els terminis i pels motius i formes que 

estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.» 

El Batle explica que s’ha habilitat una urna i paperetes per poder procedir a la votació de la persona que ha de 

d’ocupar el lloc de jutge de pau.  

El Sr. Frontera intervé per a dir que que en primer lloc s’hauria de decidir si la votació ha de ser secreta o pública, i 

que el Partit Popular proposa que sigui pública. El Batle li respon que efectivament, s’ha de decidir abans com 

votar i que ell proposa que sigui secreta, aprovant-se que sigui secreta, ja que són dos candidats del poble.  

Els regidors i regidores s’aixequen per torns per a ficar a l’urna la papereta amb el nom de la persona triada, en el 

següent ordre: Sra. Dolores Tevar Martorell, Sra. Maria del Carmen Riera Ramis, Sr. Gabriel Llobera Serra, Sr. 

Josep Frontera Martorell, Sr. Joan Ramon Vallori, Sra Teresa Fontanet Mateu, Sr. Joan Ramon Villalonga, Sra. 

Joana Maria Alba Mateu i Sr. Guillem Villalonga Ramonell.  

Una vegada que tots han votat, es trasllada l’urna a la taula on es reuneix el Ple  i s’obre per fer el recompte de vots. 

El resultat és de 7 vots a favor del Sr. Juan Morro Pastor i 2 vots a favor del Sr. Gabriel Pocoví.  

Per tant, es considera triat com a jutge de pau titular al Sr. Morro Pastor i es proposa com a jutge de pau 

substitut al Sr. Pocoví Pou.  

4. Proposta de Batlia de determinació dels nivells de català a aplicar per a la selecció de personal de 

l’Ajuntament. 
El Batle llegeix la proposta d’aprovació de la determinació dels nivells de català per als llocs de feina de 

l’Ajuntament:  

«PROPOSTA  DE BATLIA  
L’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica 1/2007, de reforma de 

l’Estatut  d’Autonomia de les Illes Balears, disposa que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té, 

juntament amb la llengua castellana, el caràcter de llengua oficial.  

Així mateix, l’article 4.3 determina que les institucions de les Illes Balears hauran de garantir l’ús normal i oficial 

de totes dues llengües, en una situació d’igualtat; essent necessari prendre les mesures oportunes per assegurar el 

seu coneixement.  

En aquesta mateixa línia, la llei 3/1986 de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears, modificada 

per llei 1/2016, de 3 de febrer determina l’ús de la llengua catalana com a oficial i pròpia del govern autonòmic, i 

en articles posteriors estableix que totes les bases de provisió de llocs de feina a la Comunitat Autònoma i a les 

Corporacions Locals de les Illes, inclouran una referència expressa al coneixement de la llengua catalana.  

Per tant, les Corporacions Locals, dins de l’àmbit de la seva potestat d’autoorganització, podran determinar els 

nivells de coneixement de llengua catalana per accedir al llocs de feina corresponents a la seva pròpia entitat.  

L’òrgan competent per a determinar els nivells de coneixement de llengua catalana exigits per a accedir a 

cadascun dels llocs de feina que conformen la plantilla de l’Ajuntament és el Ple de la Corporació.  

Sovint, quan no hi tenen adoptat un acord propi, les Administracions apliquin supletòriament el règim previst per 

al Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Decret 11/2017, de 24 de març), si bé, seria més adequat 

comptar amb un acord de Ple que determini les exigències, encara que siguin les mateixes.  

Per tot l’anteriorment exposat,  

ES PROPOSA 
Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall aprovi els nivells de català exigibles per a la 

concurrència a les places que es puguin treure, ja sigui per fórmules temporals o definitives:  

Requisits per al personal funcionari: 
a) Administració general:  
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Grups Coneixements de llengua catalana que s’exigeixen 

A1, A2 i C1 Certificat de nivell C1 

C2 Certificat de nivell B2  

Grup d’agrupacions professionals Certificat de nivell B1  

* Ha de recordar-se que la plaça de Secretaria-Intervenció ja tenia aprovada l’exigència d’un nivell C1 per acord 

de Ple de data 18 de setembre de 2019.  

b) Administració Especial:  

Grups Coneixements de llengua catalana que 

s’exigeixen 

A1, A2 i C1 Certificat de nivell B2  

Requisits per al personal laboral: 

Grups Cotització Coneixements de llengua catalana que 

s’exigeixen 

Nivells 1, 2, 3 i 4  Certificat de nivell B2 

Excepcions: 

- tècnic superior, especialitat 

Administració general i especialitat 

jurídic (nivell 1) 

-Tècnic de grau mitjà, especialitat 

Administració general (nivell 2) 

- Encarregat administratiu (nivell 

3) 

- administratiu (nivell 4) 

 

 

 

Certificat de nivell C1 

(nivell de domini funcional efectiu) 

Nivells 5 i 6  Certificat de nivell B1 

Excepció: 

-auxiliar administratiu (nivell 6) 

Certificat de nivell B2  

Nivells 7 i 8 i successius Certificat de nivell A2  

Excepció: 

-auxiliar de suport (nivell 7) 

- ordenança (nivell 7) 

 

Certificat de nivell B1  

 

Segon.- Mantenir els nivells aprovats fins a que s’aprovi la relació de llocs de treball de l’Ajuntament, essent, en 

tot cas, substituït aquest acord pel que s’acordi al seu dia amb l’aprovació d’aquest instrument.» 

Atès que ningú desitja afegir res, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels membres del 

Ple.  

5*. URGÈNCIA:  
Es sotmet a la consideració del Ple, en primer lloc, la consideració de la urgència de la proposta que s’explica a 

continuació, i s’aprova la declaració d’urgència per unanimitat.  

«PROPOSTA DE BATLIA (URGÈNCIA) 

Accés a dades MOVE.  
Aquesta petició va arribar a l’Ajuntament amb posterioritat a la convocatòria del Ple. A fi de no demorar la seva 

discussió fins al proper Ple ordinari del mes de març, es sotmet a la consideració del Ple la següent Proposta:  

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) desenvolupa les funcions de gestió recaptatòria de l'impost sobre 

vehicles de tracció mecànica (IVTM) del vostre municipi.  

De conformitat amb les instruccions rebudes per la Direcció General de Trànsit, als efectes que l'ATIB pugui 

desenvolupar les funcions, és necessari que s’autoritzi a l’ATIB perquè pugui accedir als fitxers de dades MOVE – 

PADRÓ.  

Per aquest motiu, la Prefectura Provincial de Trànsit en Illes Balears sol·licita que s’aprovi, l’abans possible, per 

part del Ple de l’Ajuntament el següent Acord: 

“El Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall aprova autoritzar a la Direcció General de Trànsit – Prefectura 

Provincial de Trànsit en Illes Balears a què les dades necessàries per a la gestió de l'impost de vehicles de tracció 

mecànica que hauria de rebre aquest Ajuntament per a exercir la competència de gestió de l' impost de vehicles de 
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tracció mecànica, atès que té una encomana de gestió a favor de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es 

facin arribar les esmentades dades en lloc d’aquest Ajuntament directament a l'ATIB". 

En virtut de l’anteriorment esmentat, es PROPOSA:  

PRIMER.-  Que pel Ple de l’Ajuntament s’aprovi l’autorització esmentada per a que les dades relatives a la gestió 

de l’impost siguin rebudes directament per l’ATIB, en virtut de l’encomana de gestió subscrita amb ells.  

SEGON.- Remetre l’acord corresponent a aquesta proposta a l’oficina de recaptació d’Inca als efectes oportuns.» 

La secretària explica que ateses les característiques del municipi de Mancor de la Vall i de la seva estructura 

administrativa, es va decidir, que fos el municipi «pioner» o «de prova» per a la implantació d’aquest sistema de 

correlació de dades, que amb posterioritat s’implantarà a la resta de municipis de Mallorca, i que té dues parts: una, 

per a que per una banda, l’ATIB puga tenir accés a una serie de dades de l’impost de vehicles directament des del 

padró de trànsit, i altra per a que els policies pugin accedir a una serie de dades intercomunicades entre la 

conselleria i el ministeri, el compliment de les condicions dels vehicles (assegurança, ITV...) directament (XPO) 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.  

6* URGÈNCIA:  
Es sotmet a la consideració del Ple, en primer lloc, la consideració de la urgència de la proposta que s’explica a 

continuació, i s’aprova per unanimitat.  

«PROPOSTA DE BATLIA (urgència) 

Aprovació conveni XPO  
A dia d’avui, a l’Ajuntament s’ha rebut una cridada del TIC Mallorca, entitat que fa d’intermediària entre els 

Ajuntaments i el Consell de Mallorca, a la que indicaven la necessitat de subscriure al més aviat possible el 

Conveni que es relaciona a la present proposta. Ja que el Ple es celebra al dia d’avui, es proposa la seva inclusió 

per urgència.  

En relació al Projecte XPO pròpiament dit,  aquest es basa en la instal·lació i implantació de l'aplicació 

informàtica de gestió i coordinació de les policies locals,denominada XPO a tots els municipis de balears. Amb 

aquesta eina es facilitaria la consulta amb la DGT de determinades dades dels vehicles, com seria el vigor de 

l’assegurança, ITV, punts del conductor etc.  

Justament van escollir el municipi de Mancor com un dels pioners o pilots per a la implantació d’aquest programa, 

ateses les característiques del municipi i l’estructura administrativa, més simple que a altres llocs.  

Aquest conveni està promogut des de la Direcció General d'Emergències i Interior, i amb ell, s’interconnectaria 

amb la base de dades compartida entre el Ministeri i la  CAIB, per tal d’interconnectar els registres,  amb el 

següent tenor literal:  

«Acord entre la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització  i l’Ajuntament de Mancor de la Vall 

per a l’adhesió d’aquest al Conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua de solucions 

bàsiques d’administració electrònica entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i l’Administració 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

Parts 
Isabel Castro Fernández, consellera d’Administracions Públiques i Modernització, en l’exercici de les facultats 

atribuïdes pel Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el 

nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears. 

Guillem Villalonga Ramonell, batle de l’Ajuntament de Mancor de la Vall, en virtut de l’autorització atorgada pel 

Ple de l’Ajuntament de data  ... de gener de 2020 

Antecedents 
1. Que correspon a les administracions públiques l’aplicació de les tecnologies de la informació, el 

desenvolupament i la implantació de serveis electrònics en línia, en benefici de la ciutadania i, amb aquesta 

finalitat, avançar amb rapidesa i eficàcia en el desenvolupament de l’administració electrònica. Per tant, es fa 

imprescindible disposar, tan aviat com sigui possible, d’un conjunt de solucions tecnològiques bàsiques per a la 

implantació de l’administració electrònica a disposició de totes les administracions, de conformitat amb els 

continguts normatius de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Correspon a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització, per mitjà de la Direcció General de 

Modernització i Administració Digital, de conformitat amb el Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les 

Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 

La planificació i l’ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació, sistemes 

d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, 

i funcions d’encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; 

planificació i l’ordenació dels sectors de les telecomunicacions, la radiodifusió televisiva i sonora, l’impuls i la 
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coordinació de la implantació de l’administració electrònica i la seguretat de la informació dels recursos 

tecnològics entre d’altres. 

2. Que, el 31 de maig de 2016, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, d’ara endavant MINHAP, i 

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’ara endavant CAIB, subscrigueren el Conveni de 

col·laboració per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica. 

3. Que la clàusula segona d’aquest Conveni estableix en el paràgraf tercer: 

Les entitats locals ubicades en el territori de la comunitat autònoma poden accedir a les funcionalitat de les 

solucions tecnològiques recollides anteriorment o a aquelles que les actualitzin o substitueixin, mitjançant acord 

subscrit a l’efecte entre la CAIB i cada entitat local. 

Així mateix, la clàusula cinquena del Conveni estableix en el punt i que la CAIB assumeix, entre altres obligacions: 

Promoure l’accés de les entitats locals del seu àmbit territorial a totes o alguna de les solucions tecnològiques 

establertes en aquest Conveni. 

4. Que el Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall acordà, en sessió de 22 de gener de2020 adherir-se al Conveni. 

5. Que, independentment a aquest Acord, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha 

subscrit amb algunes entitats locals convenis de col·laboració per establir una infraestructura bàsica de serveis i 

comunicacions entre l’Administració autonòmica i els consells insulars. 

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Acord, de conformitat 

amb les següents 

Clàusules 
1. Objecte 

Aquest Acord té per objecte l’adhesió de l’Ajuntament de Mancor de la Vall al Conveni per a la prestació mútua de 

solucions bàsiques d’administració electrònica entre el MINHAP i la CAIB, actualment regulades per la Llei 

39/2015 i en la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

2. Àmbit d’aplicació 

2.1 L’Ajuntament de Mancor de la Vall pot accedir a les funcionalitats proporcionades per les solucions 

tecnològiques bàsiques d’administració electrònica contingudes en el Conveni de col·laboració entre el MINHAP i 

la CAIB que a continuació s’especifiquen: 

2.1.1 Per utilitzar sistemes de signatura electrònica avançada: sistemes d’identificació, signatura i representació. 

2.1.2 Per a les comunicacions entre administracions públiques per mitjans electrònics: intermediació de dades 

entre administracions públiques; sistema d’interconnexió de registres, i intercanvis d’informació per mitjà del 

portal de comunitats autònomes. 

2.1.3 Per a la notificació per mitjans electrònics: direcció electrònica habilitada i catàleg de procediments del 

servei de notificacions electròniques. 

2.1.4 Com a xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles: xarxa SARA. 

2.1.5 A l’efecte de representació: registre electrònic d’apoderaments. 

2.2 Les solucions bàsiques anteriorment especificades es fonamenten en tecnologia que pot ser actualitzada o 

substituïda per altres de més avançades o eficients per acord de la Comissió de Seguiment del Conveni entre el 

MINHAP i la CAIB, establerta en la clàusula setena d’aquest Conveni, si, com a conseqüència del 

desenvolupament de les tecnologies de la informació i de la comunicació, han quedat obsoletes les aplicacions o 

sistemes relacionats en l’apartat anterior o s’han produït modificacions normatives que afecten les especificacions 

tècniques i de seguretat corresponents. 

Les modificacions del Conveni de col·laboració que afecten les entitats locals han de ser comunicades a aquestes a 

l’efecte que es requereixi l’adhesió de les entitats, si escau. 

3. Obligacions de l’Ajuntament de Mancor de la Vall. 

L’Ajuntament de Mancor de la Vall es compromet a complir les obligacions derivades del Conveni de col·laboració 

en el marc de les seves competències, d’acord amb les funcionalitats de les solucions tecnològiques que s’hi 

recullen. 

4. Règim econòmic 

Aquest Acord no comporta obligacions econòmiques entre les parts signants. 

5. Termini de durada i efectes 

Aquest Acord entra en vigor a partir del dia en què se signi i fins al 31 de maig de 2020. Els signants poden 

acordar unànimement prorrogar-lo, si escau, per un període de fins a quatre anys addicionals, en els termes de la 

pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la CAIB, L’extinció del Conveni de col·laboració entre el MINHAP i la 

CAIB determina que finalitza aquest Acord. 

La CAIB ha d’informar la Direcció de Tecnologies de la Informació i Comunicacions del MINHAP sobre els 

acords subscrits amb les entitats locals, de conformitat amb el que estableix el punt xi de la clàusula cinquena del 

Conveni de col·laboració de referència. 
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6. Extinció de l'acord 

6.1.Aquest acord s'extinguirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en 

causa de resolució.  

6.2. Són causes de resolució:  

6.2.a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga del mateix.  

6.2.b) L'acord unànime de tots els signants.  

6.2.c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants. En aquest cas, 

qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat 

termini amb les obligacions o compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s'ha de comunicar 

a la comissió de seguiment. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part 

que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt l'acord.  

6.2.d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

7. Comissió de Seguiment i naturalesa jurídica 

S’ha de constituir la Comissió de Seguiment, formada per tres membres designats per cadascuna de les parts, per a 

la gestió i el seguiment de les qüestions que poden sorgir en l’aplicació dels continguts d’aquest Acord. La 

presidència d’aquesta Comissió correspon a un dels membres designats per la CAIB. 

L’Acord té naturalesa administrativa i les incidències litigioses que no poden ser resoltes per la Comissió de 

Seguiment s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord en dos exemplars. 

Palma, ... de gener de 2020 

Per la Conselleria d’Administracions                 Per l’Ajuntament de Mancor de la Vall Públiques i Modernització 

Sr. Batle Guillem Villalonga Ramonell» 

De conformitat amb l’anteriorment esmentat,  

ES PROPOSA:  
PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament de la  Vall aprovi la signatura del Conveni anteriorment transcrit i habiliti 

a Batle per a la seva signatura.» 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.  

5. Moció del Partit Popular envers subvencions a esportistes residents què participen en competicions 

oficials. 
El Sr. Frontera llegeix la Moció presentada pel grup municipal Popular, relativa a la possibilitat de subvencionar a 

esportistes residents què participen en competicions oficials. 

“MOCIÓ PER LA SUBVENCIÓ ALS ESPORTISTES RESIDENTS QUE PARTICIPEN EN 

COMPETICIONS OFICIALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

No tots els esports tenen el reconeixement i el suport que haurien de tenir, aquest fet suposa un cost elevat per les 

persones que les practiquen que acaben sent abonades per les famílies. 

Els Populars de Mancor consideram necessari obrir una línia d'ajudes amb objectiu cobrir les necessitats existents 

en matèria d'esport individual i compensar especialment els casos d'esportistes individuals en modalitats 

considerades minoritàries i que no tenen el reconeixement ni el suport que requereixen. 

L'Ajuntament de Mancor disposa de pressupost, i des de sempre ha apostat per fer accessibles els esports a tota la 

població, d'aquesta manera per fer més amena l'economia de les famílies que tenen esportistes federats, els 

Populars de Mancor consideram que és podria destinar 5.000 euros a aquesta línia d'ajudes. En el cas que la 

quantitat fos insuficient per l'elevada demanda, que es reparteixin els doblers de forma proporcional. 

Els esportistes rebran ajudes pels conceptes de locomoció, desplaçaments, manutenció i pernoctació, i en cap cas 

es cobriran les de les persones acompanyants. 

Proposa'm que es fitxin un límit de subvenció de fins a 100 euros per passatge, i de 26 euros per a manutenció 

sense allotjament, i manutenció amb allotjament fins a 65 euros. En el cas dels desplaçaments amb vehicle propi, 

que se subvencioni un màxim de 0,20 euros per quilòmetre. 

PROPOSTA  

UNIC.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor s'acordi l’adquisició del compromís per incloure una partida 

pressupostaria al pressupost de l’any 2020 per assumir les subvencions per esportistes que participen en 

competicions oficials>> 

A aquesta moció respon el Batle:  

«Als pressuposts del 2019 ja existia una partida pressupostària, la partida 340/22602, dotada amb 14.000 euros 

que textualment diu “Patrocini d´activitats esportives”. 

Aquests 14.000 euros s’han executat en la seva pràctica totalitat de la següent manera: 
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Club de Tennis Mancor de la Vall: 95 euros de quota federativa més 840 euros en trofeus i pilotes pels torneigs de 

Nadal i Sant Joan. Total: 935€. 

Club Ciclista Mancor de la Vall: 3.000 euros patrocini club més 1.900 euros patrocini cursa ciclista. Total: 4.900€. 

Trial Zona Gas: 600 euros Prova del Campionat de Balears més 2.000 euros Dos Dies de Trial. Total: 2.600€.  

Club Esportiu Montaura: 4.500 euros de patrocini club més 510 euros de trofeus Torneig de Nadal. Total: 5.010€.  

Total 13.445 euros  

Normalment a finals d´any el Batle i el regidor d’esports ens solem reunir amb els clubs i els esportistes locals per 

fer una previsió de les despeses que siguin necessàries i acordam fins on podem arribar amb ells segons les seves 

previsions i necessitats.  

Que nosaltres coneguem o que se´ns hagi fet arribar, en cap cas se´ns ha demanat mai per  subvencionar trasllats 

a fora de l´illa.  

Sí que va haver una petició per part d´una esportista federada que va comunicar a en Joan Ramon Villalonga, 

regidor d´esports, que estaria bé intentar patrocinar la seva activitat, i li vàrem emplaçar a fer una sol·licitud per 

escrit a principi d’any per a posteriorment acordar amb ell quina quantitat podem patrocinar. 

També podem dir que fa dos anys es varen patrocinar a dos pilots de cotxes de rally amb 500 euros cada un i que 

al 2019 no feren petició degut a que ja no competeixen.  

A tots aquests clubs i esportistes el què bàsicament se´ls demana és fer publicitat del nostre municipi, és a dir que 

duguin l´escut de l´ajuntament de Mancor en els seus uniformes o en els seus vehicles, així com als programes de 

les activitats que es patrocinen. I així ho fan, podeu comprovar com tots els equips de futbol del C.E. Montaura 

duen en les seves camisetes a més de l´escut del club l´escut del nostre poble. El mateix succeeix amb el Club 

Ciclista Mancor de la Vall on tots els corredors duen l´escut de Mancor en el mallot oficial del club. 

Pensam que establir una línia concreta per ajudes als desplaçaments podria ser una cosa a tenir en compte en un 

futur si realment hi ha aquesta demanda, però entenem que el procediment que tenim fins ara és correcte i pactat 

amb els clubs i esportistes.» 

Intervé el Sr. Frontera per a dir que a la moció no es refereix a clubs esportius ni inversions a l’esport al municipi, 

sinó a preveure una subvenció pels esportistes federats per ajudar-los amb les despeses que suposen els trasllats i 

manteniment a les competicions (gimnàstica artística, tennis taula...) Insisteix en que si troben que es una boda idea 

i si hi ha demanda, haurien de fer-se sol·licituds per part dels interessats per a valorar si hi ha possibilitat de donar 

aquestes ajudes.  

Li respon el Batle dient que a cap moment va arribar una sol·licitud d’ajuda d’aquestes característiques a 

l’Ajuntament, i abans d’establir partides pressupostàries a un pressupost tan limitat com és el de Mancor, es 

necessita saber si realment existeix aquesta necessitat. Però que si al 2020 troben que hi ha aquesta situació, es 

cercarà al via per posar solucions.  

Li respon el sr. Frontera dient que s’hauria de fer una mica de promoció, per al coneixement de la població i com a 

mostra de l'interès polític de l’equip de govern en promocionar aquestes activitats.  

Li respon el Batle assenyalant que cada vegada que un esportista ha demanat un recolzament, sempre se li ha donat, 

i respon el Sr. Frontera que en venen a nivell de grup, no de persona individual.   

El Batle li indica que també ha hagut peticions a nivell individual, com va ser el cas de dos pilots de rallye, i es van 

promocionar.  

El Sr. Frontera intervé per a dir que una cosa són les línies d’ajudes que hi ha pels clubs i grups i altra cosa serien 

les ajudes que podrien demanar les famílies dels nins i nines que practiquen un determinat esport per sufragar una 

part de les despeses.  

El Batle li indica que el govern ja te una línia d’ajudes per aquestes situacions i que si es pot compaginar amb una 

ajuda municipal, s’estudiarà de cara al pressupost de 2021 o al de 2020, ja que s'està fent feina per preparar-lo. Però 

que una partida tan concreta, amb una finalitat tan especifica és complicada de ficar sense més dades.  

Intervé el Sr. Ramon Villalonga per indicar que solament es van tenir sol·licituds paregudes pels pilots de rally i ara 

amb la família de la nina que fa gimnàstica, i que concretament en aquest cas, quan van comentar aquesta 

possibilitat, es va informar a la família que havien de presentar una sol·licitud per escrit i que es cercaria la via per 

incloure aquesta activitat dins de les partides de promoció de l’esport ja creades de patrocini, ja que estan obertes a 

aquest tipus de demandes. Per tant, entén que ja hi existeix la línia que s’està demanant a la moció presentada.  

Li respon el Sr. Frontera que no és exactament igual i que si no es fa publicitat, no es coneguda. I que a més, si la 

gent ho demana, ja quedaria sota la voluntat política decidir si es dona o es denega aquesta ajuda.  

A aquesta reflexió li respon el Batle i el Sr. Ramon Villalonga indicant que mai s’ha denegat a ningú, si bé el Sr. 

Frontera manifesta que seria millor tenir-lo com una subvenció amb unes bases i que es presenti la gent que 

volgués.  
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Li respon el Sr, Ramon Villalonga per a dir que troba més correcte i més accessible i adaptable com a contracte de 

patrocini, ja que si no, seria un àmbit més tancat i més difícil de complir per les families.  

Sotmesa la proposta a votació, aquesta no s’aprova amb 5 vots en contra de Més i 4 vots a favor del PP.  

6. Presa en coneixement de la renúncia de la Regidora Joana Maria Alba Mateu.  

El Batle dona la paraula a la Sra. Joana Maria Alba Mateu, qui manifesta que renúncia al seu càrrec com a regidora 

per motius personals, però que està molt contenta de haver estat tots aquests anys fent feina pel poble i per la 

confiança dipositada en ella. I que en tot cas, són un equip i encara que no hi sigui a primera línia, continuarà 

ajudant.  

El Batle pren la paraula per agrair-li tota la feina feta, especialment als darrers 5 anys, en nom del poble i del partit.  

Intervé el Sr. Frontera per a donar-li les gràcies per la feina feta, durant aquest 4 anys com a regidora de l’equip de 

govern i altres anys a l’oposició, i li desitja el millor.  

9. Donar compte dels Decrets dictats per la Batlia. 
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les 

entitats locals de 28 de novembre de 1986 (ROF), la Secretària-Interventora dona compte dels Decrets de Batlia 

dictats des de la celebració de l’anterior Ple fins a la data actual, i que van des del número 372/2019 al  0003/2020.   

A més, la Secretària comunica als membres del Ple que havia arribat una comunicació de la Sindicatura de 

Comptes a la què es demanava que es donés compte al Ple de l’incompliment del deure d’enviament dels contractes 

dels exercicis 2016 i 2017 i els convenis de 2017.  

La Secretària explica que una part d’aquesta informació s’havia penjat a la Plataforma però que per errada, no es va 

arribar a enviar i que altra no estava, però que en tot cas, ja estava solucionat i ja s’havia remès tota la 

documentació que requerien d’aquests exercicis.  

10. Precs i Preguntes.  

Pren la paraula el Sr. Frontera amb un prec “improvisat”, arran de la publicació de la sentència de les cases de 

Biniatzent, què desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament:  

“Els Populars de Mancor volem fer extensiu que ahir va sortir la sentència de les cases de Biniatzent i desestima 

la reclamació patrimonial interposada pel propietari a l'Ajuntament de Mancor per danys i perjudicis. 

El que posa la sentencia és que el propietari no va fer cas de l'única llicència que tenia de l'any 2004, i per tant no 

hi ha responsabilitat per part de l'Ajuntament. 

A part demostra que l'Ajuntament va actuar d'acord amb la Llei, i la sentència no condemnar a l'Ajuntament a cap 

classe d'indemnització! 

Recordam a l'equip de Govern (MÉS) que fa molt mal opinar, demanar responsabilitats polítiques i culpabilitzar 

sense una resolució de la sentència. En política no tot hi val! 

Demanam que per part de l'Ajuntament es sol·liciti al propietari els costos de la demolició! I recordarem que va 

ser executat per l’Ajuntament a causa de la resolució d'una sentència que dictaminava l'esbucament i com que el 

propietari no procedia ho va fer l'Ajuntament." 

El Batle li respon que precisament volia informar d’aquesta sentència, ja que no sabia si l’havien rebut. Informa 

que, efectivament, ja s’ha parlat amb l’advocat per a comprovar com s’ha de fer i reclamar tant les costes judicials i 

de representació com aquestes despeses de demolició. No obstant, s’ha d’esperar a que finalitzi el termini que hi ha 

per presentar recurs contra aquesta sentència.  

I no havent-hi més assumptes que tractar, d’ordre de la Batlia-Presidència s’aixeca la sessió, essent les 20:43 hores, 

i s’estén la present acta, de la qual cosa com a Secretària, dono fe.  

 

 

                 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
La direcció de la revista considera excessiva la inserció de les actes dels plenaris de 
l’Ajuntament. En aquest número són 20 les pàgines que recullen només dues actes. No toca tant 
a tots els altres temes junts.  Creim que l’Ajuntament s’haurà de replantejar el tema. 
Per altra part, cal saber que qualsevol ciutadà que vulgui assabentar-se del que afecta al 
funcionament de l’Ajuntament, pot fer dues coses: a) assistir als plenaris i b) demanar, per 
escrit, les informacions que interessin, i en concret les Actes de Plenaris. L’Ajuntament donarà 
resposta a les peticions, segons la normativa vigent, resposta que pot ser afirmativa o negativa. 
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A R A  H A  F E T  V I N T  A N Y S ... 

Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de l'any 2000, recordarem: 

Dia 2 d'abril es commemorà el 75è aniversari de la segregació de Mancor del municipi de Selva i de la 

constitució del nou ajuntament de "MANCOR DEL VALLE". Entre els diferents actes es col·locà una 

placa a la façana de can Coleta recordant que allà se celebrà la sessió constitutiva de la nova corporació i 

de l'elecció del primer batle que fou D. Salvador Beltran Gralla de son Morro.  

Dia 8 d'abril l'Ajuntament organitzà una excursió a la muntanya del Teix, passant pel camí de l'Arxiduc, 

essent 86 els participants.  

Els dies 28 i 29 d'abril s'implantaren xips a 73 cans de mancorins, subvencionats en part per 

l’Ajuntament. 

Dia 2 de maig començà el reasfaltat de la carretera a Inca.  

Dia 23 de maig, un picapedrer magrebí de 24 anys, mentre estava treballant a la reparació de la teulada de 

l'església, caigué d'una altura d'uns 4 metres, sofrint 

important ferides, de les quals es recuperà.  

Les festes patronals començaren amb la III Trobada 

de Mancorins, essent obsequiats, els prop de 700 

assistents, amb un clauer commemoratiu. Seguiren 

amb un concert dedicat als joves a càrrec de quatre 

conjunts. A la missa solemne del dia del patró hi 

assistí el president de la Comunitat Autònoma 

Balear, el M. Hble. Sr. Francesc Antich. També se 

celebrà el XXVI homenatge a la Gent Gran. L'única 

verbena fou amenitzada pels grups PISCIS, XALESTA i 

XAMPAGNE. També destacà, entre altres actes, la posada en escena de l'obra teatral “ALTRA NO EN 

FALTAVA EN ES CONVENT” baix la direcció de Joan Gual. 

Dia 29 de juny, a la piscina, se celebrà l'acte d'acomiadament dels becaris saharauis que anaven a passar 

l'estiu al campament de Tindouf (Algèria) d'on tornarien pel mes de setembre per iniciar el nou curs. 

A la sessió plenària de l’Ajuntament del dia 7 de juny, s'aprovà adjudicar l'obra d'ampliació del cementeri 

municipal a Guillem Amengual pel valor de 23.322.863 pessetes.  

El CE MONTAURA ascendí a la III Divisió Nacional de Futbol, fet destacat per la premsa esportiva 

nacional per ser Mancor el poble amb menys habitants d'Espanya amb un equip de futbol de categoria 

nacional. La revista “MONTAURA” edità un suplement especial glosant tan històric esdeveniment.  

L'entrevista del trimestre fou feta a Guillem Amengual Mateu, Ropit. Els morts del trimestre foren: Dia 6 

d'abril morí a Inca el mancorí Antoni Rosselló Reynés de can Pipa als 67 anys. Dia l4 d'abril morí 

Guillem Martorell Mateu de can Guixa als 55 anys. I dia 17 d'abril morí Catalina Reynés Seguí de can 

Gallineta als 87 anys.  

Es registrà un sol neixament, el de Francesc Muñoz Vicens, ocorregut dia 21 de maig.  

I també un sol matrimoni, el que celebraren, dia 10 de juny, Joan Miquel Martorell Perelló i Isabel 

Mesquida Reyat.  

Gabriel Fiol Mateu         (De “MONTAURA”núm. 51) 

Representació de l’obra de teatre a les festes 
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J O A N A  M A R I A  A L B A  M A T E U, “Xantis” 

l passat dia 16 de juny, acudírem amb el Biel Pocoví a ca na Joana Maria, al carrer de sa Font. 

Acabaven d’estrenar el nou domicili, na Joana, el seu espòs, en Llorenç i la seva filla petita ens varen 

rebre. Consideràrem que era una persona coneguda al poble, que va deixar el seu càrrec de regidora a 

l’ajuntament, després d’haver servit al seu poble per espai d’un seguit d’anys, per fer-li l’entrevista del 

trimestre. Ella, per acceptar a la meva petició, s’ho va pensar un poc i es va decidir a respondre a les 

nostres preguntes. Asseguts entorn d’una taula, amb l’enregistradora apunt, encetàrem la conversa. 

Quan vares néixer i a quina casa del poble? 

Vaig néixer dia 9 d’abril de l’any 1973, a la casa número 14, des carrer que llavors es deia de Turixant. 

Ara té es nom de Bernardí Mateu de Turixant. Aquella zona es diu des Colomer. 

Els teus pares, eren de Mancor?  

Mu mare era de Mancor, però mun pare era de Selva. 

El teu mal nom és de can Xantis? 

Podem dir que en tenim dos, de can Xantis, per part de mu mare o de can Joan, es Barber, per part de mun 

pare.. 

Ton pare va ser un dels primers selvatgins que festejaren i es casaren a Mancor, llavors no les volien als 

selvatgins? 

Sí, jo ho vaig sentir comentar sobretot a mu mare, mun pare no contava moltes coses. Crec que també 

passava el mateix a s’enrevés, als mancorins que anaven a Selva. També mu mare mos contava quan 

festejaven i feien un passeig pes poble i per sa carretera.    

Quina feina feien els teus pares? 

Mu mare en tenia prou de feines cuidant de fills i filles i tot el de la casa. Feia molta feina i no l’acabava 

mai. Mun pare va fer de barber durant molts d’anys. Des de que jo record feia de sabater en es taller de 

can Jaume Grau. Quan es taller va tancar va tornar fer de barber a un bar a Caimari que duia un mancorí, 

en Mameta. 

Quan es varen casar els teus pares? 

Es varen casar el dia 10 d’octubre de 1956. 

Ja ho demanàrem al teu germà Manel, quants de germans 

sou? 

Som vuit germans i jo som sa que fa set i es darrer és en 

Carlos. Cinc germans i tres germanes. Aquí hi ha una foto de 

quan se va casar es germà petit, estam amb mumare.  

Per tant és veritat que la teva mare tenia molta feina. 

Sí, a més es tres primers germans eren nins. N’Antònia que 

era sa quarta, i primera nina. N’Antònia sempre ha ajudat 

molt, tant amb ses feines de casa com a cuidar a tothom. 

Bé, Joana, parlem un poc de la teva infància i estudis. Quan començares a anar a escola? 

A Mancor, a ca ses Monges, amb sa “senyorita” Paquita. Ja no hi havia monges, havien deixat es convent. 

Record que trobava es pati molt gran i quan hi vaig anar, de major, vaig veure que era molt petit i no sé 

E 
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com mos hi agombolàvem. Després anàrem a escola a s’Ajuntament vell, en es principi des carrer Nou. 

Més endavant anàrem a un pis des carrer de Biniarroi, damunt sa casa de can Tomeu “Peluquer”. 

Vàrem córrer molt, però quan jo havia de fer tercer, a principi del curs 

1981-82, passàrem a s’escola nova, que s’acabava d’estrenar.  

Efectivament l’Escola, s’inaugurà el 24 de setembre de 1981.Tu vares 

fer els estudis d’EGB? 

Sí, vaig fer primer i segon curs d’EGB, al pis des carrer de Biniarroi, 

érem nins i nines, i després els altres cursos a s’escola nova. 

Quan feres la primera comunió? 

Crec que tenia vuit 

anys. Vaig combregar 

amb sa meva germana 

Margalida, que tenia 

un any i mig més que 

jo. 

 

Quan acabares l’EGB on seguires els estudis? 

Al mes de juny de 1987 va acabar ets estudis a Mancor 

i amb es Graduat Escolar vaig anar a fer es batxiller a 

s’Institut Berenguer d’Anoia d’Inca. Allà vaig fer BUP 

i COU. 

Després ja anares a la Universitat? 

Sí vaig anar a Palma i vaig fer ets estudis 

universitaris de Diplomatura d´Infermeria. Abans 

hi havia una escola d’Infermeria que estava a Son 

Dureta, però sa meva promoció va ser sa primera 

que va començar a sa Universitat. Aquell curs 

vàrem estar un poc repartits entre sa Universitat i 

Son Dureta, anàvem a unes classes a Son Dureta i 

altres a l’edifici de sa Riera. A segon i tercer curs ja 

només anàvem a sa Universitat. Vaig aconseguir es 

títol l’any 1994. 

Parlem un poc de la teva pròpia família, com 

conegueres en Llorenç, el teu espòs? 

En Llorenç m’era conegut de sempre. Era molt amic 

des meu germà Manel i venia molt per ca nostra. El 

coneixia des de sempre, però un dia va saltar una xispa. 

Després quan venia per ca nostra, venia a veure’m a 

mi. Un bon dia mu mare em digué: “En Llorenç que és 

es teu pretendent?”. 

 

Als 19-20 anys fent ràpel a un torrent 

Anys feliços de festeig 

El dia de la comunió amb els pares i el germà petit 

Na Joana tenia 3 o 4 anys 
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Festejàreu molt de temps? 

Vàrem festejar devers dos anys i mig.  

Quan vos casàreu? 

Mos casàrem dia 18 de març de l’any 1995. Ara ha fet es vint-i-cinc anys, que hem celebrat en es 

confinament. 

On vos vàreu casar? 

Mos vàrem casar a Santa Llúcia i mos va casar un tio d’en 

Llorenç, un germà de sa mare, el tio Bernadí, que és jesuïta, 

estava a Gandia i va venir aposta per casar-mos. 

On passàreu a viure quan vos casàreu? 

Vàrem llogar una casa que era de l’amo en Pedro “Ullot”, que 

està darrera s’Ajuntament, que damunt té un pis, en es carrer 

des Fang. Vàrem llogar sa planta baixa, hi estarem poc temps, 

perquè en Llorenç tenia demanada un vivenda de protecció 

oficial. Fa poc també celebràrem es dia que mos havien donat 

ses claus fa 25 anys. Férem festa amb es veïnats. 

Quants de fills teniu? 

En tenim tres, totes filles. Sa gran nom Antònia, sa segona 

Coloma i sa tercera Lluïsa. No n’hi ha cap de casada, sa gran 

viu amb es seu al·lot fa tres anys. Na Coloma ara viu a 

Menorca, aviat l´anirem a veure. 

Ara ja podem parlar de la teva vida laboral, quan 

començares a fer feina? 

Quan vaig acabar ets estudis l’any 1994, ja vaig tenir 

feina. Tenc una cunyada que fa feina a s’Hospital 

General, jo vaig anar a demanar feina allà i mos ne 

donaren. Dic mos donaren perquè tenc una bona amiga 

de Selva, que estudiàrem juntes es BUP, COU i sa 

carrera juntes. Mos havien contractar a s’Hospital 

General a partir d’agost. Però en es mes de juliol mos 

contractaren a sa Residència de la Llar dels Ancians de 

Palma, que està en es carrer General Riera. Només hi 

vaig estar un mes perquè després, en el mes d’agost, 

vaig passar a s’Hospital General. 

Hi estares molts d’anys? 

Set o vuit mesos, no va arribar a un any. Quan vaig quedar embarassada no me renovaren es contracte. 

Me deien no passis pena, però no va ser així. Embarassada no te volien i no me renovaren.  

Me contractaren a sa Juaneda per fer feina a sa central des Murterar com a infermera en es botiquín. De 

Palma ningú no hi volia anar i jo vaig acceptar. Hi vaig estar uns mesos. Vaig tenir sa baixa maternal 

perquè va néixer sa meva filla major, i després vaig tornar a s’Hospital General. 

 

A sa Font el dia de les seves noces 

La família preparada per una festa del Far West 
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Quan passares a fer feina a Son Llàtzer? 

Quan es va obrir Son Llàtzer, jo vaig començar, concretament, dia 3 de desembre de l’any 2001, enguany 

farà 19 anys que estic allà. A s’Hospital General es va fer una reestructuració i sobrava personal. Ens 

oferiren poder anar a Son Llàtzer i jo vaig acceptar anar-hi.  

També, a més de sa feina a s’hospital, com es podia fer, feia qualque guàrdia a algun PAC, a Alcúdia, sa 

Pobla. Com també vaig donar classe al centre d’Adults d’Alcúdia i preparava per sones que no tenien títol 

i es preparaven per aconseguir-lo a les proves que donaven el títol d’Auxiliar d’Infermeria. 

A Son Llàtzer a quina àrea treballes? 

Sempre he estat a urgències. En un principi urgències era tot u però des de fa 12 anys, urgències de 

Pediatria se va separar, jo havia de triar si passar a Pediatria o quedar amb adults. Vaig triar Urgències de 

Pediatria.    

 Joana Maria, no hi ha dubte que has fet molta 

feina, però encara en pots fer molt més, encara 

ets jove. Podem passar ara a parlar un poc de 

la teva vida política. Quan entrares a 

l’Ajuntament?  

Vaig entrar a s’Ajuntament a ses eleccions de 

2011. Havia anat a llistes moltes vegades però 

molt darrera de ses llistes. Crec que m’he 

presentat a sis o set eleccions i el 2011 vaig ser 

elegida perquè anava en segon lloc de la llista.  

El 2011 no estaves en el govern? 

No. Estàvem a s’oposició. Hi vaig estar quatre 

any, jo estava en segon lloc, el cap de llista era en Guillem Villalonga i el tercer del grup era en Miquel 

Gallardo. 

Supòs que, estant a l’oposició, no tenies cap tasca assignada? 

No, cap ni una.    

Arriben les eleccions de 2015 i el teu grup va obtenir sa majoria absoluta? 

Sí. Jo era sa segona de sa llista i vaig ser Tinent de Batle.  

Quines àrees tenies assignades? 

Tenia sa responsabilitat de ses àrees de Salut, Gent Gran, Educació i Serveis Socials.  

Sabem que en el poble la teva feina era ben considerada, inclús en altres àrees que no eren de la teva 

incumbència. Què en penses? 

No. Mos havíem d’arromangar tots i mos arromangàrem sempre. No miràvem prim, teníem àrees 

assignades però fèiem tot el que podíem perquè funcionàs s’Ajuntament per bé tot es poble.  

Tu hi anaves cada dia a l’Ajuntament? 

No. Noltros no teníem dedicació exclusiva, només es batle, en Guillem, en tenia. Així i tot cada dia fèiem 

feina d’Ajuntament, però es despatx era ca meva. Sa gent que veu ses coses de defora, no és conscient de 

ses feines que hi ha a s’Ajuntament. Quan un hi és dedins ho pot comprovar. 

A les eleccions de 2019, aconseguíreu altre cop la majoria absoluta? 

Sí i jo vaig tornar estar a ses llistes i vaig seguir com a Tinent Batle fins que ho vaig deixar. 

L’any 1999 ja formava part d’una candidatura 
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Per què ho deixares? 

Ho vaig deixar perquè va arribar un moment que duia massa coses, i no tenia es temps per jo que 

necessitava. Vaig trobar que me sobrava i abans que me superàs, vaig decidir deixar-ho. Una de ses coses, 

per exemple, fou que me canviaren es torn de sa feina, ara tenc, a lo millor, quatre o cinc caps de setmana 

fent feina i un de lliure i sempre tenia truis de s´ajuntament. 

A més de fer feina fora de ca teva, què fas cada dia? 

Tenint en compte que fa tres dies que mos hem traslladat en aquesta casa, avorrida no hi estic. Haver-me 

llevat sa situació d’estar a s’Ajuntament m’ha alleugerat de feines que m’absorbien temps. Qui no hi ha 

estat dedins no ho sap. Ara me puc dedicar més a sa família i a ses meves coses.  

Participes en alguna de les associacions que hi ha a Mancor? 

Jo no som membre de cap junta directiva d´associació, no ho he volgut esser. Vaig ser molts d’anys 

membre de s’associació de pares i mares de s’escola, hi vaig tenir ses tres filles que anaren a escola a 

Mancor. També vaig ser membre des Consell Escolar, com a mare, per votació general. Na Maria 

Antònia Ferrer va ser sa culpable de què hi entràs. Quan sa meva filla petita va deixar d’anar a escola a 

Mancor, ho vaig deixar i va coincidir amb es temps que vaig entrar de regidora a s’Ajuntament. I llavors 

vaig estar al Consell Escolar com a representant de s’Ajuntament.  

Som sòcia de l´agrupació Arrels. 

Com bé deus sabre, estic fent sa Crònica trimestral de sa revista 

Montaura i col·labor en sa seva elaboració i publicació des de fa 

uns anys. 

No és una associació, si una agrupació: Festa Pagesa. Ball 

boleros, ball mallorquí, des de que tenia 7 anys.  

Ara, com sempre feim amb els entrevistats, posam a la teva 

disposició la revista perquè diguis qualque cosa als lector que 

podran llegir l’entrevista? 

Estic contenta 

de sa feina feta 

ets anys que 

he format part de 

s’Ajuntament. El que a 

vegades m’ha costat és assumir ses crítiques. Hi ha gent 

que ho té molt fàcil es criticar, moltes vegades sense 

conèixer els motius de certes actuacions. No es valora sa 

feina de ses persones que treballen a s’Ajuntament. Hi 

ha molta feina a fer per qui en vol fer, i sempre ens 

queda la satisfacció de tot el que hem fet per a millorar 

sa vida de ses persones del nostre poble. 

En lloc de xerrar tant de lo que està malament, s’hauria 

de ser conscients que ses coses des poble són feina de 

tothom.  

Puc dir i ho vull manifestar, de lo que estic més contenta 

de sa meva vida és haver estat mare.  

Als 7 anys ja era balladora 

de Festa Pagesa 

Na Joana amb el seu espòs Llorenç 
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Per acabar, Joana, ja t’agradaria esser padrina? 

No som padrina, però som tia-padrina, ja tenc nebots i renebots, ja he perdut es compte. Som molt 

infantera, no me sabrà gens de greu, ni mica, si me fan padrina. 

I amb aquesta pregunta donam per acabada l’entrevista, agraint a na Joana la seva col·laboració per haver 

acceptat esser entrevistada. 

Al costat de la seva casa nova, hem fet algunes fotografies, que acompanyen l’entrevista. 

Jaume Gual Mora 

 

Notes sobre la Llei Villar Palasí de 1970 i la implantació a Mancor 

A propòsit del que conta na Joana a l’entrevista, pens que pot ser interessant afegir alguns aspectes de la 

implantació de l’Ensenyança General Bàsica, reconeguda com a Llei Villar Palasí, aprovada l’any 1970, i 

es va implantar curs rere curs, de forma graduada en tot l’estat i concretament a Mancor.  

Aquesta llei va suprimir les escoles que eren només de nins i altres de nines, i es posà en marxa 

l’ensenyament mixt. A Mancor per tant anaven a classe nins i nines junts. Degut a que no eren molts els 

alumnes del poble, segons consta al llibre de Gabriel Fiol “Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent. 

Notíces històriques 1801-2000”, pàg. 362. “Per evitar que els mestres tinguessin cada un els vuit cursos 

de què constava l’EGB, en començar el curs 1972-73, per acord de la Junta Municipal d’Ensenyament 

s’inicià l’educació mixta. Així la mestra Dolors Vila, a l’antiga escola de nines (ubicada al pis de la casa 

on vivia en Tomeu “Perruquer”, al carrer de Biniarroi) impartia els quatre primers cursos i a l’escola de 

nins (ubicada al pis de la casa de can Salapa, al costat del forn actual) el mestre Manuel Vitaller, 

s’ocupava dels altres quatre cursos”. 

Anys després, a partir del curs 1981-82, tots els alumnes s’ubicaren a l’escola nova, inaugurada el 25 de 

setembre de 1981. 
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Juliol, agost i setembre  

Diuen que els qui neixen el mes de juliol són llunàtics i ganduls. Els qui neixen en dies parells, es casaran 

amb pubilla, si són nins, i amb hereu si són nines. I el qui venguin al món en dies senars seran poc 

afortunats. També és creença popular que el mes de juliol congria baralles i discussions, diuen que és el 

mes de la fúria i la bogeria. I també és el temps més desfavorable pels qui pateixen de mal de cap. 

El mes d’agost té 31 dies. És el vuitè de l’any segons el nostre calendari (gregorià) i sisè del primitiu 

calendari romà anomenat Sextilis. El Senat de Roma decidí canviar el nom de Sextilis pel d’Augustus, en 

honor del primer emperador. També van decidir que el mes d’Augustus tengués els mateixos dies que el 

de Julius i li van afegir un dia que van treure al mes de Februarius que el van deixar en 28 dies. 

A Mallorca es creu que si plou per la lluna d’agost en plourà nou de carrera, i si plou per la lluna nova i 

per la vella, assegura la pluja per tot l’any. La lluna vella es té per dolenta per animals i plantes i d’aquí 

tenim el costum de fer formiguers, netejar els corrals de paràsits i matar insectes en lluna vella. 

El setembre és el novè mes de l´any en el calendari gregorià i té 30 dies. El nom li ve d´haver estat el setè 

mes del primitiu calendari romà. Es creu que és el pitjor mes per a les malalties i que els qui en contrauen 

durant aquest més són molt greus o mortals. Dels 12 mesos que hi ha, setembre el més malsà 

Festes per tot arreu 

En aquest trimestre són moltes les festes que se celebren a Mallorca. És el temps de les festes majors, en 

què cada poble celebra el patronatge d’un sant o la commemoració d’un fet històric o tradicional. Totes 

elles tenen el seu caire religiós i laic alhora, i representen el punt de trobada de la comunitat en l’espai 

públic per afirmar la seva existència com a col·lectiu a partir d’uns referents compartits. Algunes d’elles, 

han assolit un grau de popularitat que s’han convertit en atractius turístics.  

A Mancor ja hem celebrat la del nostre patró Sant Joan Baptista. 

L’origen el trobam en el fet que durant el mes de juliol s’acabava la sega i la batuda dels cereals, la qual 

cosa donava peu a fer festa per celebrar la collita i la finalització d’una de les tasques camperoles més 

dures. D’aquest fet deriva que la gran majoria d’aquestes festes tenen lloc en aquest moment de l’any. 

Què menjam? La calor de l’estiu ens porta una 

cuina fresca i poc feixuga en què les estrelles 

indiscutibles són les verdures i hortalisses: 

tomàtigues, pebres, ceba, all, julivert, carabassí, 

mongeta tendra, enciam, albergínia... Productes 

que ens permeten elaboracions tan típiques de 

l’època com són el trempó, el tumbet, les 

albergínies farcides, els pebres vermells torrats, les 

coques de trempó, les coques de pebres vermells i 

els arrossos i aguiats de peix. 

Les fruites de la temporada també mereixen 

menció especial, i així tenim prunes (per Sant 

Jaume es cullen les de frare llarg; síndria; meló; albercocs; mores; i totes les 

varietats de figues: verdals, roges, agostenques, bordissots blanques i negres, etc. 

Un bon trempó 
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Festes  

Dia10 de juliol és Sant Cristòfol. Aquest dia començava la temporada de banys. Deia la gent que per Sant 

Cristòfol s’anegava una persona, “La mar en vol un per Sant Cristòfol”. 

Dia 16 de juliol és la Mare de Déu del Carme, patrona del s mariners. Es fa festa als municipis costaners. 

Les processons marítimes són els actes més característics. 

Dia 20 de juliol és Santa Margalida; dia 21 Santa Pràxedes; dia 25 Sant Jaume; dia 26 Santa Aina; dia 28 

Santa Catalina Tomàs i dia 30 Sant Abdò i Sant Senen (patrons de la ciutat d’Inca). 

Dia 2 d’agost és la Mare de Déu dels Àngels, festa de la patrona de Pollensa, se celebra l’Alborada, el 

simulacre de Moros i Cristians i els cossiers. 

Dia 10 d’agost és la festa de Sant Llorenç; dia 15 la Mare de Déu morta; dia 24 és Sant Bartomeu i dia 28 

és Sant Agustí. 

Dia 6, primer diumenge de setembre se celebrarà la festa i processó de la Beata a Santa Margalida.  

Dia 12 de setembre se celebra la Diada a Lluc. Enguany, a causa de la pandèmia, s’ha suspès la Pujada a 

Lluc de la part forana que organitza cada any l’Associació dels Antics Blavets.  

Dia 21 de setembre és Sant Mateu; dia 23 és la festa patronal de Biniamar, Santa Tecla; dia 29 és la festa 

de Sant Miquel. 

Fases lunars 

Juliol. Lluna plena, dia 5 a les 6:44. Quart minvant, dia 12, a la 1:29. 

Lluna nova, dia 20, a les 19:33. Quart creixent, dia 27, a les 14:32. 

Agost. Lluna plena, dia 3, a les 17:58. Quart minvant, dia 11, a les 18:45. 

Lluna nova, dia 19, a les 04:41. Quart creixent, dia 25, a les 19:57. 

Setembre. Lluna plena, dia 2, a les 07:22. Quart minvant, dia 10, a les 

11:25. Lluna nova, dia 17, a les 13:00; Quart creixent, dia 24, a les 03:55. 

Equinocci de tardor. El dia 22 de setembre, a les 14:31 h comença la 

Tardor. El flux solar és igual per als dos hemisferis. 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars. “Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit”. 

Cadascú es coneix els gusts, les dèries o com vol les coses. Per això deim que “Cadascú sap on li estreny 

la sabata”. Aquest proverbi aconsella atendre personalment les coses que ens interessen especialment. 

Millor no esperar que algú altre faci allò que creguem que és important i necessari. 

En castellà també es diu: “¿Quieres tenir buen criado? Sírvete por tu mano”. També “Según se hace la 

cama, así se acuesta”. 

Antoni Llull Martí, al seu llibre Reflexions sobre la saviesa dels proverbis, consigna una variant d’aquest 

refrany recollida a Menorca: “Si ho saps fer posa-hi ses mans, i no et fiïs de manyans” (manyà: El qui 

treballa defectuosament, sense prou coneixença de l'ofici, DCVB) en castellà es “chapucero”. 

Una frase feta. “Donar-ne una freda i una de calenta” 

És l'actitud d'aquelles persones que una vegada t'elogien i una altra et fan retrets. També es pot dir de 

qualque situació en què et venen bones notícies i d'altres de dolentes. Per exemple: «He anat a veure'l per 

demanar-li ajuda i me n'ha donada una de freda i una de calenta; per una banda m'ha donat esperances i 

per l'altra no he vist tan clar que aquestes esperances fossin segures.»  

El flux solar és igual pel dos hemisferis 
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A la frase hem d'observar que el pronom 'una' fa referència, en tots dos casos, a una cosa que no hem 

anomenat. Per exemple, a la situació següent: «D'aquestes camises, quines vols? Bé, dóna-me'n una de 

blanca i una de verda.» Aquest 'una' se refereix a la camisa. Però, a la frase que ens ocupa, no sabem ni 

podem contestar quina és aquesta cosa calenta ni aquesta freda. De tota manera, aquest fenomen, el 

trobam en altres casos, com ara 'Bona l'hem feta', 'Aquesta sí que és bona', etcètera. Són al·lusions a 

substantius no dits, ni tan sols pensats; només sabem que són de gènere femení, perquè ho són els 

adjectius corresponents (bona, aquesta). En castellà, i en altres llengües, passa un cas semblant en frases 

com: “Ésa sí que es buena”. 

Usos lingüístics. “Gosar, gaudir o disfrutar” 

Gaudir està estès dins el territori de llengua catalana, que s’usa com a transitiu o com a intransitiu amb el 

complement introduït per la preposició de (gaudir de).  

Disfrutar i gosar (emprat en el sentit de gaudir) són castellanismes (i així consta ben clarament al Diccionari Català-

Valencià-Balear), introduïts també a tot el territori, i no sols a Mallorca. En canvi, gosar (emprat en el sentit d’atrevir-

se) és un verb ben mallorquí. “Volia demanar un autògraf al príncep, però no he gosat”.  

Hi ha altres sinònims de gaudir, ben catalans com ell, com fruir, delitar-se i xalar. Tots estan estesos 

dins tot l'àmbit de la llengua catalana, i els dos primers es troben ja en Ramon Llull; en canvi, xalar és 

modern. 

Com veis, no tenim cap necessitat de manllevar al castellà el verb disfrutar, ni manco gosar, que es 

confon amb un altre verb català de sentit diferent, i per tant els hem de considerar barbarismes 

Mots en desús a Balears.  

Desnonar. Verb transitiu. Datat a final del segle XIV. Compost del prefix negatiu des-, i del verb donar. 

És una paraula molt usada avui dia en relació al desnonament d’un pis o casa. Per un costat significa 

descomprometre’s, tornar enrere en una cosa acordada, que vendria a ser el significat més habitual, molt 

utilitzat en llenguatge jurídic. “El llogater m'ha desnonat la casa”. Vol dir que s'ha fet enrere en la seva 

intenció de llogar-la. Per extensió significa declarar inservible alguna cosa o donar a un malalt per 

incurable. “He desnonat el cotxe vell”. “El metge ha desnonat el seu pacient”.  

Denejar. Verb transitiu. Documentat al segle XIII. Deriva del llatí nitidare, “fer net”. S'observa una 

metàtesi a “nedejar” que dona lloc a “denejar”. És el verb arcaic que en l'actual català estàndard és 

“netejar”, datat al segle XIV. Així, doncs, el seu significat és netejar, purificar, tant en sentit propi com 

figurat. “El pagès denejava l'hort”. “Na Maria denejava el bany amb salfumant”. “La policia va denejar 

la barriada de delinqüents”.  

És pròpia de Mallorca la locució Dur l'arròs ben denejat, és a dir, estar preparat per comparèixer davant 

Déu, un tribunal...  

Jaume Gual Mora 
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DE TU A TU ... XISCA BESTARD VALLORI 

ls que la coneixen diuen que el sòtil no li caurà mai damunt, ja que no la trobareu molt per ca seva. A més, les 

seves amistats la descriuen com una persona en la qual es pot confiar sempre i que se li pot contar tot. Ara 

mateix ha acabat segon de batxillerat i prepara els exàmens de selectivitat. En un futur té pensat fer la carrera 

d’economia. 

Una cançó… 

Una cançó que m’agrada molt és Rueda la Corona del grup La Raíz. La cançó representa bastant bé la meva 

manera de veure el món. 

Un color… 

D’entre tots ells, el verd. Quan era petita tenia un tractor i un camió, de jugueta, que m’encantaven i eren de color 

verd; aposta és el meu color preferit. 

Un animal… 

El cavall. Els he tractat des de ben petita, el meu primer cavall, que en realitat era un poni, nomia Frijolito degut a 

una telenovela que mirava de petita. 

Una pel·lícula… 

Tu mejor amigo. Tracta sobre la història d’un ca que es va reencarnant en diferents cans ja que té una missió que 

complir. La pel·lícula és molt emotiva i va fer que m’emocionàs moltíssim. 

Una persona que admires… 

La meva padrina de Mancor, que nom Francisca, ella ha superat molts 

d’obstacles a la vida i sempre ha estat allà per ajudar a les seves netes. 

Una data especial… 

El dia que me varen dur n'Espartero 20, un cavall pura sang espanyol. El 

fet de què tengui un nom i un número és per seguir amb la tradició 

d’aquesta raça de cavalls. 

Un nom d’home… 

Tomeu, ja que a mon pare sempre li ha agradat aquest nom i li agradaria 

molt tenir un net que es digués Tomeu. 

Un nom de dona… 

Francisca ja que és el nom de la meva padrina i també és el meu. 

Un defecte… 

No tenc paciència, ho reconec. Des de sempre m’he estressat molt aviat 

amb les coses que faig si no me surten a la primera. 

Una virtut… 

Sempre he estat molt responsable i constant, a més, he tengut les meves 

idees ben clares des del començament. 

Un llibre… 

El viaje de Luís, és un llibre que demostra que rendir-se ha de ser sempre 

la darrera opció i la família ha d’ocupar sempre la primera posició. 

El teu lema… 

El meu lema és que mai se sap. Tu pots tenir una idea però moltes vegades pot canviar i convendria estar sempre 

oberts al canvi. 

El teu plat preferit… 

La sopa m’encanta, en podria menjar cada dia i no me cans; això si, l’ha de fer la meva padrina Francisca. 

Què t’agrada de Mancor?... 

M’agrada la idea de què sempre hem anat plegats amb els joves de la meva generació. I la confiança que sempre hi 

hagut entre nosaltres. 

Què no t’agrada de Mancor?... 

No m’agrada la idea de què tens una doble vida en aquest poble, tens la teva i a pics la que la gent del poble te fa. 

La gent sol xerrar sobre coses que no sap. 

Qui t’agradaria que contestàs aquest qüestionari?... 

En Toni Crespí Mateu, me va donar el seu consentiment ja,ja,ja,ja!!! 

           Joan Coll Mir 

E 
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GLÒRIA, GLÒRIA A MANCOR. SANT JOAN, 2020 

na nit de primavera de l’any 1917 els nins i nines de l’escola pública cantaren un Himne a Mancor a 

la Plaça de la Concòrdia (avui de Dalt) amb motiu de la col·locació de la primera pedra d’unes es-

coles noves que s’havien de construir a sa Davesa. Els actes de la celebració duraren tres dies i hi assisti-

ren les primeres autoritats provincials i locals, polítiques, acadèmiques i religioses: el President de la Di-

putació, el Cap de la Inspecció Educativa, el Bisbe de la Diòcesi, el Rector de la Parròquia de S. Joan 

Baptista de Mancor i el Batle de l'Ajuntament de Selva, atès que Mancor encara no n’estava segregat, fet 

que succeí el 1925.  

Els dos mestres de Mancor, Da. Margalida Sintes i D. Manuel  Caballer foren actors indispensables per a 

la consecució de la redacció del projecte i la programació dels actes commemoratius a què ens referim. 

La mestra Sintes havia escrit per a les nines de l’escola un poema dedicat al poble de Mancor; ella matei-

xa va demanar a Mn. Arnau Mir, capellà de Caimari, que donava classes de música a les nines a l'escola, 

que posàs música al poema sense cap objectiu que ultrapassàs el recinte escolar. Es tractava d’un himne 

escolar que cal situar dins de la dinàmica pedagògica de la molt recordada Mestra Sintes. El text és 

d’impronta erudita, molt pròpia de l’època, laudatòria i standard, sense referències ètniques ni històriques: 

només apareix “Mancor” a la tornada de cada verset. La música de la tornada és solemne i vibrant, com 

cal a la marcialitat hímnica; la 

dels versets és descriptiva i un pel 

complexa d’interpretar. 

La mestra va exercir la docència 

efectiva fins al curs 1932/33, i 

crec que a partir de l’absència de 

la mestra dins l’aula el cant de 

l'Himne va anar desapareixent de 

l’escola, de manera que arribà al 

més absolut oblit.  

L’any 1980 va arribar a les mans 

del aleshores mestre de Mancor 

D. Manuel Vitaller, també orga-

nista i encarregat de l’escolania de 

la parròquia, una llibreta manus-

crita, procedent de l’arxiu de l’antiga “Sección Femenina", que contenia la lletra i la música de l'Himne a 

Mancor. Aquesta troballa va suposar la reaparició de l'himne i inicià un camí pel qual arribaria al cor de 

tot el poble. Primer el va aprendre l’escolania sota el mestratge de D. Manuel Vitaller i anys després el 

Cor Parroquial va començar a interpretar-lo en les festes populars; en el transcórrer dels anys s'ha anat 

incorporant en totes les celebracions populars, cíviques, religioses i socials. El Cor Parroquial, dirigit per 

en Jaume Gual, el va enregistrar en un CD que va arribar a molts mancorins i que fins ara era l’únic refe-

rent d’audició. 

Mn. Vicenç J. Rubí, compositor i director de la Coral dels AA.BB de Lluc, el 2005 va fer un arranjament 

de l'himne, en què va omplir silencis sense sentit i hi va afegir un acompanyament per a piano, molt ela-

borat, seguint l’estètica de l’èpica hímnica. 

U 

Còpia manuscrita trobada a l’arxiu de la “Sección Femenina” (1980) 
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Per altra banda l’Ajuntament ha divulgat el text en diverses 

ocasions. Amb tot plegat l’himne és conegut per tots i això es 

manifesta en la participació popular en cantar la tornada. 

Enguany l’aniversari de la independència municipal, dia 2 d'a-

bril, ens va sorprendre en els moments més durs del confina-

ment per la pandèmia del Covid19, quan les morts diàries qua-

si arribaven al miler. Aquell dia Mancor va celebrar la com-

memoració amb l’audició de l’Himne a Mancor que va sonar 

al campanar de l’església escoltat i aplaudit amb emoció des de 

portals, finestres i balcons, molts d’ells engalanats per la ban-

dera verda de Mancor. 

Aquesta singular celebració, emotiva i angoixant a la vegada, 

va polsar la fibra creativa i organitzadora de na Margalida 

Rotger, cantautora mancorina, que va idear l’elaboració d’un 

vídeo amb el cant de l’himne fent ús de les xarxes socials, tan 

esteses durant l’estat d’alarma. Enclastada, va enregistrar una 

base instrumental de l’himne amb la seva veu i la va enviar a 

qui pogués estar interessat en participar-hi. 

Dificultats tècniques i de comunicació impediren la materialit-

zació de la idea, i es va posposar per a temps més propicis. 

Mentre, en Jaume Grau s’havia molt implicat en la producció 

dels aspectes visuals. Quan arribaren els dies més alleugerits, el 

projecte arribà de nou a tots els implicats i a l’Ajuntament que n’acceptà el patrocini. 

La presentació pública del “videoclip” seria al començament de les festes de S. Joan, quan encara no ha-

via finit l’estat d’alarma. 

Els dies 12 i 13 de juny foren convocats a 

Bunyola, a l’estudi de gravació Ona Mallor-

ca. El resultat és fruit d’una obra coral man-

corina. Tots els participants eren mancorins, 

nadius o nouvinguts. Mancorins els músics, 

mancorins els cantaires grupals o solistes, 

mancorins els aportadors d’imatges indivi-

dus o associacions. Cal fer esment al direc-

tor de la producció el senyor Miquel Brunet, 

a qui hem d’agrair la qualitat humana i pro-

fessional. 

El “videoclip” de l'Himne a Mancor fou presentat al poble dia 18 de juny, després del pregó de les festes, 

amb excepcionals mesures sanitàries de seguretat en el que era el primer encontre popular des dels dies de 

carnaval.  

Tots els presents a l’acte s’emocionaren davant el que veien i sentien. Tot just acabat l'acte, l’Ajuntament 

el va penjar al xat popular i dies després el va publicar per Youtube, de manera que està a disposició de 

tots. 

Arranjament per a Cor i piano.                        

Mn. Vicenç J. Rubí (2005). 

Arranjament per al vídeoclip. M. Brunet i M.Rotger (2020) 
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L’arranjament musical de na Margalida s’allunya de la melodia solemne i quasi religiosa de la versió que 

coneixem i cantam, i el ritme dels versos medials és substàncialment diferent amb intenció que arribi a les 

sensibilitats més joves. 

Per acabar, torn a la primavera de 1917. Aquells nins i nines que el 28 de maig cantaren l’himne escolar 

“Glòria, glòria a Mancor” mai no haurien imaginat que un segle després els seu nets i renets cantarien el 

mateix himne, convertit, de fet, en “l’Himne de Mancor”. 

           Tomeu Ripoll Pou. 

 

LES 10 HABILITATS PER A LA VIDA, segons l'OMS  

1. Autoconeixement. Capacitat de conèixer-se, de saber les pròpies fortaleses, debilitats, 

actituds, valors i recursos personals i socials amb que un compta per a la vida i per enfron-

tar-se a l'adversitat. És descobrir allò que es vol i el que no. 

2. Maneig d'emocions i sentiments. L'habilitat per a explorar les pròpies emocions i saber 

com gestionar-les influeix en el comportament de les persones.  

3. Maneig de la tensió i l'estrès. És l'habilitat de reconèixer les circumstàncies de la vida 

que causen estrès per afrontar-les de manera constructiva i eliminar-les o reduir-les de 

manera saludable. 

4. Comunicació assertiva. Capacitat d'expressar amb claredat el que es pensa, sent o ne-

cessita, autoafirmand els propis drets, sense deixar-se manipular ni manipular els altres. És 

la forma de comunicació més eficient. 

5. Empatia. L'habilitat per imaginar com és la vida d'una altra persona i què sent i posar-se 

al seu lloc per comprendre millor les seves reaccions, emocions i opinions. Tenir empatia 

ajuda a acceptar la diversitat i millora les relacions interpersonals.  

6. Relacions interpersonals. Capacitat d'establir i mantenir relacions interpersonals per 

interactuar de manera positiva amb les persones del seu entorn, sobretot familiar, i, alho-

ra, acabar amb les relacions que siguin tòxiques, és a dir, que bloquegin el propi creixement 

personal. 

7. Maneig de conflictes. Acceptant que el conflicte és part de la condició humana, el repte 

està en desenvolupar estratègies constructives, és a dir, que ajudin a manejar-los de mane-

ra que siguin un estímul per al desenvolupament i afavoreixi el canvi i el creixement perso-

nal. Aquesta habilitat, en els joves, ajuda a reduir l'ansietat. 

8. Presa de decisions. L'habilitat d'escollir ajuda a avaluar les possibilitats i a tenir en 

compte les conseqüències associades a eleccions, tant sobre un mateix com a les persones 

de l'entorn. 

9. Pensament creatiu. Per prendre decisions i solucionar conflictes cal explorar totes les 

alternatives i conseqüències, més enllà de la pròpia experiència personal. 

10. Pensament crític. És l'habilitat que permet analitzar de manera objectiva la informació 

disponible juntament amb l'experiència per arribar a conclusions pròpies. 
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95È ANIVERASARI DE LA NOSTRA AUTONOMIA MUNICIPAL 

l passat dia 2 d’abril, en ple confinament, es va complir el 95è aniversari d’ençà de la segregació de 

Mancor de Selva. He cregut interessant recordar el fet i les persones que en aquells moments em-

prengueren amb entusiasme el camí de la nostra autonomia municipal. Per altra part vull recordar el mo-

ment crític, viscut l’any 1964, quan va perillar la pèrdua d’aquesta autonomia. 

1.- Autonomia Municipal. 

El 5 de març de 1924, durant la dictadura de Primo de Rivera, es va proclamar 

el Estatuto Municipal, que entre altres coses,  regulava la creació de nous mu-

nicipis i exigia, en primer lloc, la constitució d’una Entitat Local Menor, per 

iniciar el procés.  

El dia 6 de desembre de 1924 es va constituir aques-

ta Entitat Local Menor, que va facultar a la seva 

Comissió permanent per realitzar tots els tràmits 

necessaris. El 24 de gener de 1925 la Comissió ja 

disposava de tots els documents necessaris per 

sol·licitar la segregació. El dia 30 del mateix mes, 

en sessió plenària l’Entitat va decidir: a) presentar la sol·licitud i b) aprovar 

que el nou municipi es diria “Mancor del Valle”.  

Fou el dia 25 de març de 1925 que el rei Alfons XIII va signar el decret de 

constitució del nou ajuntament. Per altra part l’ajuntament de Selva el dia 27 aprovà la segregació. El dia 

2 d’abril es va constituir l’ajuntament i dos dies després es va dissoldre l’Entitat Local Menor. Foren mol-

tes les persones que treballaren i lluitaren per la segregació, sota l’empenta de D. Salvador Beltran de Son 

Moro i de la mestra Margalida Sintes. 

2.- Moment crític a l’any 1964. Intent de suprimir l’autonomia municipal i retornar a Selva o Inca. 

Va explicar molt bé en Jaume Grau Martorell, aleshores tinent batle de l’Ajuntament i que fa poc ens ha 

deixat, tot el que succeí en aquells moments, a l’entrevista que li vaig fer i que està recollida al núm. 60 

de la revista Montaura. Per això la vull transcriure íntegrament ja que reflecteix clarament el que va pas-

sar. Jo li vaig demanar. “Ens podries explicar, en pels i senyals, què és el que va passar. Pensam que és 

un capítol prou interessant i important de la nostra història, però que es desconegut per a molts de man-

corins”. En Jaume s’expressà així: 

“En primer lloc vull dir que lo únic que em mou a contar aquests fets és el de poder contribuir a retre un 

merescut homenatge a tres persones, totes elles ja difuntes, que foren es vertader motor que propicià que 

avortàs s’enutjós assumpte de què Mancor deixàs de ser vila pròpia i tornàs reintegrar-se a Selva, o com a 

mal menor, a Inca. Aquestes tres persones foren, D. Salvador Beltran, es senyor de Son Morro, D. Miquel 

Femenia, que havia estat d’ecònom a Mancor i llavors era rector de Campanet, i D. Josep Ferrer, de ses 

Costetes. Per desgràcia a aquestes persones no se’ls ha reconegut mai sa seva tasca, en aquells moments, 

perquè Mancor continuàs essent municipi. Jo només actuava d’enllaç entre ells i s’ajuntament. Ara vos 

diré com va succeir. 

A s’ajuntament jo era tinent batle. Com és de tothom conegut, en aquell temps tots es regidors i també es 

batle érem simplement figures decoratives. Totes ses resolucions les prenia es secretari i tots signàvem el 

que mos posava davant, ja que tots érem regidors a la força i teníem poc interès en treballar perquè no 

mos  deixaven actuar a sa nostra manera. 

E 

Salvador Beltran Gralla 

Margalida Sintes Carbó 



 

- 50 - 

                                                                                   

Un bon dia es secretari mos va comunicar que havia sortit una orde que deia que es municipis que no ar-

ribaven a 5.000 habitants s’havien d’annexionar amb un de veïnat que fos major, en aquest cas Selva. Ell 

ho afirmava com a inqüestionable, que no hi havia altra solució. Noltros no ho acabàvem de creure però 

al final mos va convèncer, perquè era cert que qualque cosa s’havia publicat però no era tal com ell mos 

deia. Llavors noltros li proposàrem si podíem anar a Inca en lloc de Selva ja que hi havíem estat abans. A 

això se mos digué que sí. Quan estàvem amb aquests tràmits, fou quan aparegueren D. Salvador i D. Mi-

quel Femenia. 

Aleshores jo tenia sa fàbrica de sabates juntament amb en Bernat Gual “de s’Estany”. Un bon dia se pre-

sentaren aquests dos senyors a sa fàbrica i mos renyaren per lo que passava a s’ajuntament. Jo els vaig 

escoltar atentament i els vaig prometre que faria tot lo que estaria en ses meves mans per posar-hi remei. 

Seguidament ho vaig comunicar als altres regidors i al batle, que era D. Miquel Reynés, “en Miquel Esco-

là”, tio  de sa meva dona i per suposat com es seu segon pare. Li vaig fer ses mil i una reflexions, però no 

va hi va haver manera de convèncer-lo. Es secretari el tenia embruixat. 

Tenguérem tot una sèrie de reunions amb aquests senyors, D. Salvador i D. Miquel, ells venien sovint a sa 

fàbrica per tractar s’assumpte. Ells duien tota sa paperassa i jo n’estava informat. D. Salvador, juntament 

amb uns missers de Palma, va redactar un document que noltros havíem d’entregar al secretari perquè fes 

constar en acta sa nostra més enèrgica protesta i oposició a sa proposta. Aquest document fou signat per 

tots es regidors. 

Fou després quan es batle, per iniciativa des secretari, va convocar sa reunió en es saló des cine parroquial 

a sa qual no hi va assistir cap des regidors. De lo que va succeir a sa reunió no en puc dir res perquè no hi 

era; però sé que en un moment determinat es va aixecar per protestar, D. Pepe de ses Costetes, perquè no 

estava d’acord amb lo que deia es secretari. 

Jo aleshores vivia a sa plaça Francisco Darder, actualment plaça de s’ajuntament, concretament a sa casa 

de “Son Lluc”, i des de sa casa, observava lo que passava en es carrer i vaig veure D. Pep de Ses Costetes, 

tot alterat, discutint amb es batle. Quan ets ànims estaren més asserenats, em vaig acostà a D. Pep i li vaig 

exposar tots es nostres projectes, que li varen parèixer encertats. En aquells moments ja s’ajuntà a noltros. 

Tenguérem vàries reunions. A una de ses quals acordàrem anar a exposar es cas al Cap Provincial del 

Movimiento, com a Governador Civil, amb tot lo que havia preparat D. Salvador. Es Governador, Sr. Saiz 

Gralla, era nebot de D. Salvador. En es dia que havíem concertat acudírem una comissió de vuit persones 

per poder fer més pressió. Hi havia D. Pep de Ses Costetes, D. Ignaci Coll (es senyor de Massanella), en 

Bernat Coll de Son Maga, en Bernat de s’Estany (aleshores soci meu de sa fàbrica), en Joan Moranta Ma-

teu, que va sortir d’aquesta reunió com a futur batle de Mancor. Pot ser que hi hagués altres persones que 

ara no record. 

A aquesta reunió va succeir una anècdota curiosa. Estàvem citats pel Cap Provincial, Sr. Saiz Gralla, però 

quan arribàrem allà i demanàrem per aquell senyor, mos digueren que havia estat cessat feia pocs dies. En 

aquells moments quedàrem totalment desarmats. Però quan preguntàrem qui era es nou Cap Provincial 

mos digueren que era D. Guillermo Sureda Meléndez. Quan D. Pep de ses Costetes va sentir aquell nom 

va pegar un bot i va demanar on era es seu despatx, i sense tocar a sa porta, va entrar i noltros darrera ell. 

Tot d’una s’abraçaren efusivament, perquè feia molt de temps que no s’havien vist, eren íntims amics. 

Això va facilitar molt ses coses. 

Es motiu d’aquesta visita no era altre que el paralitzar s’annexió. Després d’escoltar-nos molt atentament, 

el Sr. Sureda Meléndez mos va convèncer de què lo millor era canviar de batle i cessar s’actual.  
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Després de moltes deliberacions, arribàrem a sa conclusió de proposar com a nou batle en Joan Moranta 

Mateu. Ell va acceptar. Aleshores es va enviar a Madrid una terna formada per tres noms per a sa seva 

ratificació. Pocs mesos després es va rebre s’aprovació. Així en Joan Moranta fou batle de Mancor.” 

Poques coses més hi puc afegir, només ratificar-me en lo que dit en es principi. Es mèrit de sa solució 

favorable de tot aquest mal somni, és exclusivament d’aquests tres senyors D. Salvador Beltran, D. Mi-

quel Femenia i D. Pep Ferrer. Aquestes tres persones es mereixen un lloc d’honor a sa història de Mancor. 

Ells demostraren que estimaven el poble”. (Revista MONTAURA, núm. 60, setembre 2002) 

Algunes notícies referides a l’ajuntament de Mancor. 

El dia 28 de juny de 1928, es resol el plet amb l’Ajuntament de Selva sobre la delimitació del terme mu-

nicipal, de part de la Sala del Contenciós Administratiu, que va fallar d’acord a les reivindicacions de 

l’Ajuntament de Mancor. 

Dia 22 de maig de 1985. Mancor del Valle ja és Mancor de la Vall. El Plenari de l’Ajuntament va aprovar 

el canvi de la denominació toponímica com a “Mancor de la Vall”. 

Dia 14 de juny de 1986. Es presenta la bandera oficial de la vila, aprovada per la Corporació Municipal 

del dia 31 d’octubre de 1985.  

A l'any 1975 es commemorà el cinquantè aniversari de la constitució 

de l'ajuntament de Mancor. En Biel Fiol així ho descriu: “El dia dos 

d'abril, a les tres del capvespre, la mateixa hora en què es constituí el 

primer ajuntament, s’amollaren cinquanta coets record dels anys trans-

correguts, mentre una banda feia un cercavila per carrers i places. Com 

que coincidí en el dimecres després de Pasqua que llavors se solia fer 

un pancaritat a Massanella, la festa continuà a aquest lloc. A la nit, 

després d'un funeral en memòria de tots els mancorins difunts, es feu 

un ple extraordinari on es llegí la primera acta del nou ajuntament.  

A les festes patronals s’obsequià amb un record d'argent i marbre als 

batles o presidents de gestora vivents ...  A més s’entregà un record al 

matrimoni format per Margalida Riera Seguí i Joan Bonafè Alorda per ser els dos primers inscrits en el 

registre de naixements del jutjat municipal. També, per record del mig segle passat s’edità un llibre titulat 

"MANCOR DEL VALLE: CINCUENTA AÑOS DE VIDA MUNICIPAL 1925-1975". Foren unes festes 

patronals realment extraordinàries”. 

Dia 30 d’abril de 2000. Mancor va celebrar els 75 anys de la indepèn-

dencia municipal. El batle de Selva, va obsequiar al poble de Mancor 

una reproducció de l’acta amb la qual l’Ajuntament de Selva va apro-

var la concessió de la segregació. Va haver-hi música i ball en una 

festa popular a la plaça. A les 3 de la tarda coincidint amb l’hora en la 

qual s’aconseguí la independència s’amollaren 75 coets, un per a cada 

any passat. El batle de Mancor va descobrir una placa commemorativa a la façana de la casa de can Cole-

ta, on va estar la seu del primer ajuntament, amb una inscripció que diu: “En aquesta casa, el 2 d’abril de 

1925 es va constituir el primer Ajuntament”. 

           Jaume Gual Mora 

FIOL MATEU, Gabriel. “Mancor, Massanella, Biniarroi, Biniatzent, Notícies històriques 1801-2000”. 

Palma, 2005. Editat per l’Ajuntament de Mancor de la Vall. 

Obsequi als primers inscrits al registre 
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PA 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 

Festa del nostre patró  

A l’inici de l’estiu i en ple procés de desconfinament, han tengut lloc les festes del 

nostre patró. Enguany les festes han estat molt més modestes: la nova normalitat no 

permetia l’aglomeració dels actes massius d’altres anys; però ha guanyat amb intimi-

tat. Han estat unes festes del poble i per la gent del poble, amb actes senzills i sen-

tits. 

Cal destacar la nova 

versió de l’himne de 

Mancor, presentada 

en format audiovi-

sual, en el qual ha 

participat el cor parroquial. Ha estat una partici-

pació del conjunt de persones i entitats del nos-

tre poble, el fruit d’una col·laboració de molts de 

mancorins. L’amor al nostre poble ens uneix, i molt més en moments de dificultats. Cal agrair aquesta original 

iniciativa, com també la versió tan alegre del nostre himne, a na Marga Rotger; l’embelliment visual, gravacions i 

muntatge, a Jaume Grau; i l’ajuda de l’ajuntament per poder gravar-ho a l’estudi de Miquel Brunet de Bunyola. 

El dissabte de Sant Joan vàrem tenir les completes i l’ofrena floral; ofrena que va esser retransmesa pel programa 

cinc dies d’IB3.  

 

 

 

 

 

L’endemà, el dia de Sant Joan, l’ofici solemne, amb Mn. Joan Femenia, rector de Campanet, Búger i Moscari, com 

a predicador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Vicenç Miró Morey, Vicari 

Entrada de l’Himne a Mancor 
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A G R U P A C I Ó  F E S T A  P A G E S A 

’agrupació Festa Pagesa, així com l’Escola de Ball, varen interrompre els seus assajos i ballades per 

mor de la pandèmia. Teníem previst la ballada popular que feim cada any al Pancaritat de Santa Llú-

cia i una mostra a una festa fora del poble. Ambdues suspeses per la Covid-19. 

Però durant el confinament, l’Agrupació no ha descansat. Hem fet ballades virtuals de les quals hi ha 

com a resultat un vídeo, publicat a les xarxes, on tots els membres de l'agrupació ballàvem, cada un des 

de casa, la Jota Mallorquina. També hem demanat als nostres nins i nines que dibuixassin vestits de pa-

gès. Aquests són alguns dels seus dibuixos: 

 

Vos animam a visitar les nostres pàgines de facebook i instagram, els seus 

dibuixos són una passada!! 

Quan a les festes de Sant Joan, l’escola de ball no va poder ballar per les 

mesures de seguretat que es van establir a causa de la Covid-19. Però sí 

ho va fer l’Agrupació, respectant les mesures de seguretat. 

  

Aprofitam per comunicar a tota la població de Mancor 

de la Vall que l’Agrupació i l’Escola de Ball fan 40 anys 

els més d’octubre. A l’any 1980 , es va fundar l’escola de 

ball a càrrec de Madò Joana Rotger Bennàssar, junta-

ment amb la seva filla Catalina Vallori. Els seus alumnes 

hem intentat seguir amb les seves ensenyances. Anys de 

ballades, mostres, música, Sant Joans, Pancaritats els ha 

propiciat, tot un plegat, uns aprenentatges que no tenen 

L 
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preu. Podem dir amb orgull que som una de les associacions més antigues del poble. Si la Covid-19 ens 

ho permet, ho celebrarem així com toca. 

Estam orgullosos de dir que tenim uns grans músics, canta-

dores, balladors i balladores. I dels més petits que esperam 

que segueixin el nostre llegat. Sense oblidar el gran suport 

dels pares i mares.  

Així i tot, no tenim un 

lloc propi on establir-

nos.  Aprofitam per 

agrair a l'Associació d’Amics de la Tercera Edat per deixar-nos el seu 

local per guardar les nostres coses. Associacions que s’han establert 

més recentment al poble sí tenen lloc on reunir-se i deixar les seves 

pertinences. En canvi, Festa Pagesa i l’Escola de Ball no té aquest privilegi. Una llàstima. 

Antònia Martorell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexió sobre el proper curs escolar ... 

L’inici del curs 2020-21 ens planteja per a les famílies i els centres educatius, una 

situació molt diferent del que estàvem acostumats; malgrat el que diguin o es vulgui 

fer creure. S’ha treballat, per espai de tres mesos, de manera telemàtica amb més o 

menys fortuna. Moltes famílies han agraït l’esforç i la dedicació en circumstàncies tan 

especials. Ha estat molt feixuc compaginar treball i família tots tancats entre les 

mateixes parets. La implicació ha estat, en la majoria de casos, tan bona com ens han 

deixat o hem pogut.  

S’ha anunciat, per al proper curs, la presència d’alumnes a les aules. Tres escenaris són 

possibles: un curs totalment presencial, un de telemàtic i un altre mig i mig. Pot ser el 

primer sigui improbable, excepte pels alumnes d’infantil i primària. El segon seria 

negatiu pel sistema, ja que aprendre a través de les pantalles és fred i avorrit; falta el 

component humà, la vitalitat que aporten els professors i la relació amb els companys. 

És molt probable que s’arribi a la tercera opció, presencial i telemàtica. Més complicat 

seria encara si haguéssim d’afrontar un segon confinament. 

Ara bé, planificar un curs amb aquestes variables és complicat, l’aprenentatge 

necessita calma i estabilitat. L’experiència que hem viscut el juny ens ha fet veure que 

molt pocs alumnes han assistit al centre per rebre instruccions dels tutors i 

acomiadar-se dels companys. 

Tant de bo que la situació canviï i la normalitat en els centres retorni a temps millors. 

           Jaume Gual 
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AMICS DE LA TERCERA EDAT 
Segon trimestre de 2020    

Benvolguts amics, volem aprofitar aquest espai que la Revista Montaura ens reserva cada trimestre, per 

poder compartir totes les activitats i esdeveniments, que l’Associació té per costum organitzar. Teníem un 

programa ben divers per compartir amb tots vosaltres, però les circumstàncies han pogut més que la nos-

tra il·lusió.     

Qui hagués pensat, dia 8 de març passat, quan celebràvem el 

dinar de la Dona, que vendrien uns moments tant contraris. 

Que tots els costums i maneres habituals de viure canviarien 

radicalment, qui hagués pensat un sol instant, que en el dia 

del Pancaritat de Santa Llúcia, el dilluns de Pasqua, estaríem 

tots tancats dins ca nostra, sense poder sortir al carrer; que 

hauríem d’anul·lar la nostra Festa d’Aniversari del primer de 

maig, després de tants d’anys de compartir records entranya-

bles. Que també deixaríem de banda l’Ofrena Floral a la Ma-

re de Deu de Lluc. Que no podríem anar el cap de setmana 

d'hotel, que teníem previst fer a Canyamel a finals de maig. Que 

tampoc podríem fer el dinar que havíem organitzat per San Joan. 

Han estat quatre mesos ben llargs, i el mes preocupant és que la 

situació poc ha canviat. Pot ser tenim un poc més de llibertat, 

però seguim amb unes mesures de seguretat molt necessàries. 

No pensàvem que ens fos tan difícil organitzar activitats, mante-

nir els espais, metres de distanciament, neteja i desinfecció, con-

trols de temperatura, mascaretes, etc.    

A més tots i totes som persones, que per edat i altres patologies, 

estam sotmesos a un risc més alt del que és habitual, cosa que fa que les normes que venen marcades des 

de la Conselleria de Sanitat són encara més estrictes.     

Poc més queda per afegir, però abans d’acabar, voldria dedicar uns moments a la memòria d’en Jaume 

Grau Martorell, quina causalitat, avui que faig aquest breu escrit, he rebut la notícia de la seva mort. Feia 

dies que estava hospitalitzat i les notícies no eren del tot bones. Tenc molt present el moment en què vaig 

prendre el càrrec de Tresorer de l’Associació, ell fou el meu antecessor, havia dut aquesta tasca durant 

molts danys, amb cura i molta rectitud, els comptes i factures havien de quadrar al detall, persones com 

ell, que segurament han estat moltes, mereixen tot el nostre agraïment.     

El recordaré sempre amb les seves bromes i comentaris tant propis d’ell. Una gran persona. La darrera 

vegada que el vaig visitar a ca seva, va ser just antes del confinament. Record que me va demanar vàries 

vegades, tu vius a Mancor? I d’on te diuen? Na Joana bé li explicava, però el seu capet ja li fallava un 

poquet. Volem donar el condol a tota la seva família, especialment a na Joana, perquè és la que més el 

notarà a faltar. Que descansi en Pau!!     

Vos tendrem al corrent de les activitats que puguem fer durant aquets mesos d’estiu, però pensam, que per 

respecte a les normes i no posar ningú en perill, hem d’actuar amb conseqüència. Segur que tornarem a 

temps millors. 

Salut per molts d'anys. Una forta abraçada.        Biel Llobera 
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E S C O L E T A  M O N T A U R A 

Abril, maig i juny 

l Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de 

crisi sanitària, ocasionada pel COVID-19, va dur al tancament de la nostra escoleta. Això va suposar una gran 

reestructuració en l’organització i el funcionament de la nostra tasca. 

Per nosaltres va ser difícil perquè la nostra tasca és directa amb els nins i nines i amb les seves famílies, però des 

del primer dia tot l’Equip docent ens vàrem posar d’acord per reorganitzar la nostra feina, vàrem fer reunions 

virtuals per distribuir-nos les tasques i vàrem començar a documentar-nos del que és l’Acompanyament familiar per 

poder oferir a les famílies un suport. 

L’Acompanyament familiar va ser per nosaltres el principal objectiu per tal de poder aconseguir l’adhesió de les 

famílies i la seva implicació en les tasques i propostes realitzades. De la mateixa manera vàrem intentar que 

sentissin la nostra presència malgrat la distància i se sentissin en tot moment escoltades i presents. 

Aportar els nostres recursos didàctics com a professionals i posar-los a disposició de les famílies. 

Donar idees a les famílies amb diferents propostes i activitats perquè els infants continuïn amb l’aprenentatge i a 

més es puguin divertir. 

Intentar donar continuïtat del que es treballa a l'escoleta però adaptat, evidentment, a la situació en què ens 

trobàvem. 

Tot l’equip educatiu de l’escoleta vàrem treballar des de casa, realitzant teletreball diari, per tal d’oferir 

acompanyament a les famílies i els seus infants amb l’objectiu de fer més fàcil la seva estada a casa durant el 

període de confinament. Concebem l’aprenentatge de manera vivencial, experimental i autònom regulat pel propi 

procés d’aprenentatge de l’infant. 

Aquesta tasca ens va suposar un esforç de coordinació per part de totes perquè cada una de nosaltres es trobava en 

una situació personal i familiar diferent, diferents recursos i distinta disponibilitat al llarg del dia, però gràcies a la 

constància i les ganes de fer, pensam que vàrem obtenir bons resultats ja que cada una de nosaltres va fer la millor 

aportació possible. 

L'acompanyament de l'escoleta de Mancor de la Vall cap a les famílies va consistir en compartir diàriament 

diferents propostes educatives, diversos recursos, com per exemple cantar cançonetes treballades, contar contes, 

propostes d’expressió plàstica amb diferents materials, activitats d’experimentació i manipulació, tallers de cuina, 

diferents manualitats, articles pedagògics i educatius centrats en la primera infància. 

La nostra intenció era que les famílies tenguessin al seu abast recursos, serveis i idees, durant aquest temps en què 

no podien assistir al centre. Som conscients que cada família es troba en una circumstància única i personal i no era 

obligatori fer tot el que suggeríem, simplement volíem fer de guies per aquelles famílies que ho necessitaven o es 

trobaven en un nou repte com és el d’acompanyar els seus fills i filles. 

El nostre missatge era que ens sentin al seu costat, que sentin que encara que no ens podien veure físicament, hi 

som, estàvem a la seva disposició per resoldre dubtes, orientar i assessorar o simplement escoltar el que ens 

volguessin comunicar. 

Volem destacar molt positivament l’acollida rebuda per part de totes les famílies davant aquesta situació. 

Gràcies al grup de whattsapp que tenim, mantenim un feedback, ja que les famílies ens van enviant respostes de les 

nostres propostes així com mostres d’agraïment constant. 

Durant aquest confinament no ens hem oblidat dels nins i nines que vàrem celebrar el seu aniversari i els hi feiem 

una petita mostra d’estima a través del grup de pares i mares. 

A mesura que les directrius anaven canviant la nostra manera de fer feina també es va veure afectada, a la fase 

inicial i fase primera, tota la feina es feia des de casa. 

A la fase 2, nosaltres compaginàvem feina presencial i feina des de casa, en aquests moments, el dia que fèiem 

feina de l’escoleta aprofitàvem per fer contes, cançons conjuntes... també vàrem confeccionar un Pla de Retorn i 

adaptar tots els espais així com ens deia la normativa. 

E 



 

- 57 - 

                                                                                   

L’Ajuntament ens ha recolzat en tot moment, ens hem sentit molt escoltades i han posat a la nostra disposició totes 

les eines i recursos necessaris per poder adaptar-nos a la situació. 

A la fase 3, la nostra escoleta va reobrir les seves portes inicialment amb un 50% de les seves ràtios normals. Els 

pares i mares que han necessitat conciliar la visa laboral amb la familiar han pogut retornar a la nostra escola. 

Volem agrair també a les famílies que venen a l’escoleta després d’aquesta pandèmia, perquè s’han adaptat al Pla 

de Retorn i ens han donat moltes facilitats per poder tornar una miqueta a la normalitat. 

L’equip educatiu de l’escoleta EI Montaura estam molt contentes de pertànyer a aquesta escoleta i aquest col·lectiu. 

Activitats fetes pels alumnes 
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C E I P  M O N T A U R A 

COMIAT ALS ALUMNES DE LA PROMOCIÓ 2019-2020 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així s’expressen els alumnes en el seu comiat del Centre 

 

Jo, sobretot, els records que més tenc d´estar a l’escola és quan érem petits i tots jugàvem al pati de 

l’escola amb l’arena. 

També m’agradaven molt els moments en què era el darrer dia de clase i signàvem les camisetes dels 

companys que ja partien a l’Institut. 

També de l’escola una de les coses que més m’ha agradat ha estat la companyia que he tengut, tant dels 

meus companys i dels meus professors. 

Ha estat un plaer poder estar amb gent així, que quan tenies un problema, t’ho arreglaven en un moment. 

En resum, m’ha encantat poder viure aquesta experiència en aquesta escola ! 

Moltes gràcies per tot i fins aviat ! 

Aina 

En aquesta escola m’ho he passat molt bé, en general, a tots els cursos. Hem fet coses molt divertides, 

com jugar a jocs i aquestes coses, però també hi ha hagut coses dolentes. Si hagués anat a una altra escola 

no m’ho hauria passat tan bé. Al professor que més li agraesc és a en Fèlix que ens ha preparat molt bé 

per anar a l’institut. Per mi el millor professor. Una professora que també em va agradar va ser na Joana, 

que se’n va haver d´anar. En general en aquesta escola m’ho he passat molt bé. 

Martí 

Aquests anys a s’escola, des d´infantil fins ara, crec que seran uns anys inoblidables. 

He conegut a molta gent, he fet molts d’amics que no crec que oblidi mai. He après moltes coses amb tots 

els mestres i tutors. He tingut moltes experiències que han estat molt divertides, algunes emocionants, 

algunes tristes però inoblidables… 

Paula 
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Aquests anys al CEIP Montaura m’han agradat molt. M’ho he passat molt bé, he fet amics, encara que 

també hi hagi coses dolentes, com pertot. M'ha paregut una escola genial, petita i on tothom es coneix. Els 

mestres són molt divertits i per això a mi m'ha encantat estar a l'escola de CEIP Montaura. 

Jordi 

Aquests últims nou anys m'ho he passat molt bé amb tots. Una de les coses que més em varen agradar va 

ser el que vàrem fer al carnaval d'aquest any, quan tots ens vam posar a ballar junts. Va ser molt divertit. 

Gràcies a tots pels moments tan divertits que hem viscut.   

Neus 

El CEIP Montaura no és només una escola, és una família en la que ens recolzam tots. Jo, els tres anys 

que he estat allà han estat increïbles. Pareix que he estat molta estona amb ells. Aquest any em toca anar-

me´n però sempre me´n duré qualque cosa d´ells i és que “el que et proposes ho aconsegueixes” Però no 

només em quedaré amb això, també amb els amics que he fet. SOU EL MILLOR QUE M´HA PASSAT. 

UN ADÉU PERÒ NO PER SEMPRE!! 

Jadija 

Els anys que he passat al CEIP MONTAURA han estat molt especials i agradables. 

Els companys que he tingut durant tot aquest temps han estat els millors que he tingut mai i són insubsti-

tuïbles. 

M’han tocat uns professors encantadors, i molt bons, m’han agradat molt i he après molt d’ells. 

Em fa molta pena deixar l'escola, els companys, els mestres, tot, però hem de seguir i encara que no els 

tinguem a prop per culpa del COVID-19, sempre els tindrem al cor. 

CEIP MONTAURA és una escola que mai hagués imaginat que em faria tanta pena deixar. 

Dominika 

Tots aquest anys, a l'escola del CEIP Montaura, han sigut meravellosos. Hi tenc molts records i coses, 

bones i dolentes, que mai oblidaré però, la nostra classe, sempre els han afrontat, junts.  

Una de les coses inoblidables, serà recordar que no vàrem poder anar de viatge d'estudis. Els mestres va-

ren fer tot el possible per aconseguir-ho, però no ha estat possible. Com en la vida, no tot és possible. 

Per això don les gràcies a tots els mestres i a tota la gent, per ensenyar-nos i educar-nos durant tots 

aquests anys i, encara que no podem estar tots plegats a classe, sempre recordarem aquesta meravellosa 

primària. I me'n vaig trista per no seguir més, però me'n vaig contenta d'haver passat aquesta meravellosa 

aventura, i començar una nova! 

Margarita 

Des d´Infantil a sisè i passar a l’institut han passat tants d’anys que han creat tants de records, tant bons 

com dolents, però, sobretot, recordaré els més bons i aquesta etapa acaba en un gran somriure en la meva 

boca, i agraesc molt a en Fèlix haver-me preparat tan bé per a l’institut. 

Tots els cursos han tingut alts i baixos, que quedaran per sempre a la meva ment, i també al meu cor, les 

amistats, i tot lo que he passat. Mai ho oblidaré. 

Adrià 

Aquests sis anys han estat molt interessants. Cada any de primària ens hem anat unint més. Amb el temps 

han entrat i sortit companys a la classe i tots eren diferents però ens dúiem molt bé amb ells. També amb 

la intervenció de la classe superior a la nostra, al curs de tercer i de quart, ens hem fet més amics. 

Aquests darrers dos anys han estat (segons la meva opinió) els millors. Aquest any hem jugat, ballat i fet 

feina tots junts com un equip (encara que a vegades ens barallàvem). 

Carme 
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B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L 

29/05/20 CLM virtual Tertúlia del llibre “La Plaça del Diamant”, Mercè Rodoreda 

Segona tertúlia virtual del nostre Club de lectura d’adults. Ho hem fet amb un clàssic de la literatura 

catalana escrita per Mercè Rodoreda des de l’exili a Ginebra i publicada l’any 1962. 

Una història d’opressió i d’alliberament d’una dona na Colometa (Natàlia) que confronta al lector amb 

qüestions sobre l’existència, la mort i l’amor.  

L’acció de la novel·la se situa a Barcelona durant un temps que va des de poc abans de la proclamació de 

la segona República (1931), la guerra civil (1936-39), fins als primers anys de la postguerra, a principis 

dels 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacions: 

Recordau que ja tenim disponible la lectura d’estiu del nostre club de lectura només he de passar a 

recollir-la per la biblioteca.  

Ens retrobarem l’11 de setembre amb la tertúlia de “Tu no ets una mare com les altres” d’Angelika 

Schrobsdorff. Esperem que puguem reunir-nos presencialment. 

A partir del mes de juliol la biblioteca ha ampliat els serveis dins la nova normalitat: 

Es reactiven els serveis de consulta i estudi en sala, així com també l’ús dels equipaments informàtics, 

préstecs bibliotecaris tot i que encara és amb aforament limitat. 

Obrim la sala infantil per a tots vosaltres de nou, amb un aforament màxim de 4 unitats familiars alhora i 

també ja tornam oferir servei de premsa i revistes. 

Vos recordam que és obligatori l’ús de mascareta a l’interior de la biblioteca per a tots els majors de 6 

anys, sempre i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, per la consulta en sala de llibres, 

premsa i revistes, per utilitzar els ordinadors, així com també ho és la desinfecció de mans amb gel 

hidroalcohòlic abans d’entrar. 

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra paciència i comprensió en aquests moments d'adaptació a la nova 

normalitat. 

 

  

 

  Novetats  

  a la Biblioteca 

  
Cati Llabrés, Bibliotecària 

BON ESTIU I 

BONES LECTURES!!! 
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R A C Ó  I N F Ú S 

’emperador romà Neró tenia, entre altres, una especial fixació per a l’art, especialment el grec. Des 

de ben petit. Però, tanmateix, va ser un negat per a qualsevol disciplina artística, tan fos la música, 

com la poesia o el teatre. Dins la música, tenia especial esment en l’estudi del cant amb molta persistèn-

cia i practicant fins a l’extenuació. Mai va tenir l’èxit desitjat. Però una cosa està clara, li interessaven 

més aquestes disciplines que la política.  

Per què hem començat avui parlant de l’emperador Neró? Perquè per “afinar” la seva veu menjava 

molts de porros, aconsellat pel filòsof Aristòtil, qui en menjava per tal de mantenir una veu forta i evitar 

problemes de gargamella. 

El porro (Allium ampeloprasum var. porrum) 

és una de les varietats cultivades del gènere 

“allium ampeloprasum”. Pertany a la família 

de les liliàcies, igual que els alls i les cebes, 

si bé el seu bulb és allargat i no arrodonit 

com en els altres, i resulta més suau al pa-

ladar. Del porro tot és comestible: fulles, 

bulb i flors.   

El seu origen se situa a Àsia Central i era 

ben conegut a l’antic Egipte el 4.000 aC, 

estenent-se també el seu ús entre els grecs i els romans. A l’interior d’algunes piràmides s’han trobat 

dibuixos i jeroglífics que demostren que eren emprats sovint a la cuina dels faraons. Per mor dels ro-

mans, el celtes en tengueren coneixement. A l’Edat Mitjana era molt conreat per tota Europa i des de 

llavors per tot el món.  

El porro és moderat en hidrats de carboni anomenat “Inulina”(7,5 g/100g), baix en 

proteïnes (2 g) i molta riquesa en fibra (3 g). Entre el minerals destaquen el potassi 

(260 mg), el calci (60 mg), el fòsfor (50 mg), el magnesi (18 mg) i en menor quanti-

tat, sense tenir en compte el sofre, trobam ferro i oligoelements com el seleni, el 

manganès i el silici. Respecte a les vitamines destaca la vitamina C (30 mg), la E (2 

mg) i del grup B: B9 o folats (127 mg) i B6 (0,25 mg) importants pels sistemes ner-

viós i immunitari. Els compostos que contenen sofre, tan importants a l’all i la ce-

ba, milloren la circulació sanguínia i també permeten resistir les infeccions, també 

el trobam en aquest bulb, però en menor quantitat, per això no ploram quan el 

manipulam dins la cuina.  

La planta del porro té tres parts: les fulles llargues i lanceolades (amb tonalitats 

verdes-blavoses) i un poc aplanades; un petit bulb blanc allargat del que surten 

moltes arrels petites i un tany o tija d’on sortiran les flors. Té prop de mig metre de grandària i entre 3 i 

5 cm de gruixa. Un sabor característic molt suau si el comparam amb la ceba. Se sembra a finals de 

L 
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l’hivern i les primeres collites es poden fer a la primavera (habitualment necessita entre 16 i 20 setma-

nes per créixer). Creix a ple sol, encara que ho pot fer a mitja ombra. Les flors són hermafrodites i són 

pol·linitzades per les abelles i altres insectes. S’aconsegueix blanquejar la tija o tany atracant-li terra per 

evitar la llum del Sol.     

És una verdura emprada freqüentment per fer sopes i 

cuinats, també es menja crua en ensalades. La part co-

mestible del porro són les fulles i el bulb, si bé es poden 

menjar també les flors en ensalades. Hi ha dos plats es-

trella pel porro: la porrusalda (sopa de porro) i la vichys-

soise. Empren els mateixos ingredients (excepte la cre-

ma de llet) si bé el segon és el perfeccionament del pri-

mer.  

La porrusalda pertany a la gastronomia bas-

ca. Era un plat típic de Quaresma i d’origen 

humil, sense artificis, perquè tots el ingredi-

ents es troben a qualsevol hort o hortet. La 

vichyssoise va ser creada per un cuiner basc. 

A la Primera Guerra Mundial, l’ambaixador 

d’Espanya a França va traslladar l’ambaixada 

de Paris a Vichy tota vegada que el mariscal 

Petain havia traslladat la Seu del seu Govern 

a aquesta població. L’ambaixador era un bilbaí anomenat José 

Felix de Lequerica i el cuiner era nadiu de 

Bermeo (Biscaia) anomenat Lluis Diat. El cuiner 

no podia admetre haver de posar a la taula de 

l’ambaixada la porrusalda, que insistentment li 

demanaven, per rústica i mancada de refina-

ment. Decidí perfeccionar-la fent una reinter-

pretació o re-invenció. Així va sorgir la Vichys-

soise. Quan Vichy va ser reconquistada per les 

tropes aliades contraries a les germàniques, el cuiner decidí 

instal·lar-se als Estats Units d’Amèrica, concretament a l’hotel 

Ritz de Nova York. A l’hotel Ritz des de 1917 figurava al menú crème vichyssoise glacée, posteriorment, a 

l’any 1930, es canvià el nom francès de l’oferta a l’anglès cream vichyssoise glacée, per acabar anys més 

tard coneguda arreu del món com a Vichyssoise.  

Fins la pròxima. 

Domingo Llull  

Porrusalda amb trocets petits de pa 

Vichyssoise amb crema freda de porros 
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C U I N A  S A N A  (sense greix) 
 
 
 
 
 
 
 
Preparació: 15 minuts.   

Cocció: 45 minuts aprox. 

Comensals: 4  

Ingredients:  5 porros 
  2 patates  
  1 ceba 
  mantega (una nou) 
  150 ml. de nata líquida  
  oli d’oliva 
  sal 
  un poc de porradell (cebollino) i cerfull (perifollo) 

                     Pel brou:  
  1 pastanaga 
  la part verda dels porros  
  1 darrere de pollastre  
  1 carcassa de pollastre  
  1 ½ litres d’aigua 
  Sal 
 
Elaboració: 

1. Primerament fareu el brou de pollastre dins una olla, disposant la pastanaga, la part verda dels 

porros, el darreres del pollastre i la carcassa. Es cobreix d’aigua, que com a mínim hi ha d’haver 

un litre i mig. Es posa a punt de sal i ha de coure de 20 a 25 minuts. Colau i reservau. 

2. Pelau la ceba i els porros. Es pica tot i es posa a sofregir dins una cassola amb la mantega i un 

raig d’oli. 

3. Després de 3 o 4 minuts, moderau el foc i afegiu les patates pelades i trossejades. Es important 

que res del que està sofregint prengui color.  

4. Assaonau.  

5. Incorporau el brou i ho deixau coure de 12 a 15 minuts.  

6. Triturau la sopa amb la batedora elèctrica. Si ho desitjau es pot colar.  

7. Afegim la nata líquida, que mesclarem amb l’ajuda d’una cullera. 

8. Ho deixau temperar i ja es pot servir. També es pot servir molt freda, per això haurà d’estar un 

parell d’hores en el frigorífic. 

9. En el moment de servir la vichyssoise, quan està en el plat o escudella, polsejau-li un poc de por-

radell i cerfull ben picat.  

Suggeriment: Amb la carn del pollastre que hem fet el brou, es poden fer croquetes o revoles.  

Bon profit!!! 

            Domingo Llull 

Vichyssoise  
Crema elaborada amb porro, patata, ceba, llet i nata. 

Es pot servir molt freda o a temperatura ambient 
en plat fondo o dins un vas o escudella grossa. 
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M E D I  A M B I E N T 

Boom de pedreres dins espais protegits 

Terraferida alerta d’un nou boom de pedreres a Mallorca impulsades per la construcció d’obra pública i 

privada. Els darrers anys, veim com pedreres amb nul·la o baixa activitat es reactiven, augmenten 

extraccions i obtenen nous permisos d’explotació per dècades. 

L ’actitud permissiva de la Direcció General d’Indústria, sense cap criteri de 

racionalitat ambiental ni paisatgística es limita a aprovar tot el que hi arriba. 

Això és preocupant. Les pedreres que més preocupació han aixecat pel seu 

elevat impacte, encara que no són totes, són: 

Can Negret (Alaró). Pedrera explotada al llarg de 42 anys que ha devorat part 

de la Serra de Bellveure. Després de 2 anys inactiva, tramita un nou període 

d’explotació per a 82 anys més. Que l’entorn d’aquesta zona bellíssima sigui 

ANEI, Lloc d’Interès Geològic, Patrimoni de la UNESCO i tengui una ZEPA (zona d’especial protecció 

per als aucells) propera, no és suficient per deixar de convertir en ciment un espai natural de gran valor.  

Son Ferragut (Sa Pobla). Inactiva des de 1989 per manca de llicència municipal, sembla que ara es vol 

tornar explotar. CEMEX té un projecte de processar 15.000 m3 d’àrids diaris a la seva planta de Lloseta. 

No especifica de quines pedreres treurà el material, però el fet que can Negret i Son Ferragut siguin seves 

evidencia el lligam del projecte.  

Establiments (Palma). Podria reobrir 15 anys després de tancar i obtenir permís per explotar-la 30 anys 

més. Els veïnats de la zona s’han mobilitzat i alerten que la pedrera podria acollir escòries de la 

incineradora. L'impacte ambiental, paisatgístic, social i l’increment de tràfic pesant són prou importants 

per negar la reobertura. 

Serra de sa Mesquida (Porreres). Havien baixat la seva 

activitat els darrers anys i van ser expedientades fa anys per 

explotar il·legalment diverses hectàrees protegides sense 

autoritzar. El 2016, però, els explotadors i el Govern han 

trobat una fórmula: Un “Pla de Restauració” que permetrà 

seguir capolant la serra, ara cap a la cara nord, que estava 

intacta. Aquest “pla de restauració” permetrà extreure 

90.000 tones/any durant 60 anys i consumir 33,7 hectàrees 

de muntanyes protegides com ANEI. 

Can Sentes (Felanitx). El creixement de la pedrera dins ANEI ha estat espectacular els darrers anys i, de 

fet, s’ha vist reactivada encara més coincidint amb l’autopista Llucmajor-Campos. La pedrera acumula 

desenes de denúncies de veïnats, del GOB i de l’Ajuntament per tot tipus d’irregularitats, però res l’atura. 

En definitiva, hi ha pedreres que estan aconseguint autoritzacions per explotar el territori per períodes de 

temps llarguíssims, desenes d’hectàrees que ara són encara intactes, i per legalitzar, instal·lar o ampliar 

plantes asfàltiques i de ciment. Per això, demanam al Govern mesures per frenar el creixement urbanístic 

i turístic exagerat a Mallorca, redirigir la construcció cap a la rehabilitació dels centres, primar la 

reutilització dels materials ja extrets (mineria urbana) i preservar el sòl rústic. Les 400.000 tones/any 

d’enderrocs que es generen a l’illa haurien de servir per a restaurar aquests llocs. Lamentablement, les 

pedreres no es restauren, just s’exploten i s’hi instal·len plantes asfàltiques cada dia més impactants. 

Nota de premsa, juny 2020 
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I M A T G E S   D’ A H I R 

Modistes, anys 1960 – 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltes vegades han sortit a les pàgines “Imatges d’ahir” de la revista, diferents grups de dones que 

el seu ofici i la seva feina era brodar, així recordam ca ses Hereves, que tal vegada fou, en el seu 

moment de més assistència, el grup més nombrós de brodadores del poble, grup guiat, en tot moment, per 

les germanes na Francisca i na Catrín ses Hereves, ubicades en aquella placeta del carrer des Fang, darre-

ra l’Ajuntament. També el grup que reunia madò Maria Monana, que treballaven també d’estiu a la carre-

ra de ca seva al carrer de Sant Joan. 

En aquesta foto que presentam avui, es tracta d’un grup que es dedicava a la confecció de roba de dona. 

En aquell temps encara no hi havia moltes tendes que venien roba feta. Les dones es vestien anant a una 

modista i els homes a un sastre. 

Na Catalina Miró Salom, des Rafals, havia aconseguit l’ofici que aleshores es deia de “Corte y confecci-

ón”. Vivia en el carrer de sa Canaleta, en el pis de damunt l’antiga botiga de can Coleta. 

A la foto podeu veure algunes de les persones que treballaven i aprenien l’ofici amb na Catalina. A la fila 

de darrera, dretes i començant per l’esquerra, podem veure: na Catalina Miró, des Rafals, na Teresa Mu-

nar, de cas Ferrer, en Pedro Miró, des Rafals, germà de na Catalina, na Joana Martorell, de can Franci-

naina, i n’Antònia Mateu, de cas Rellotger. A davant, acotades, a l’esquerra, na Damiana Martorell, des 

Clot d’en Gall, i al seu costat, madò Maria Abraham, de can Coleta. 

Foto propietat de Joana Martorell, Francinaina                  Comentaris, Gabriel Pocoví Pou, Pastora 
 

M 
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I M A T G E S  D’A H I R  

Família de can Figueta, anys 1957-58 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l matrimoni format per l’amo en Vicenç Martorell Figueta i madona Francisca Pou Pastora, tengue-

ren tres fills i dues filles. Tots ells foren coneguts amb el malnom de Figuetes. 

A la foto hi són tots, només hi manca un fill, que nomia Gabriel, que es va casar a Barcelona i no va assis-

tir a la festa que celebraren aquell dia, no hem pogut averiguar de quina festa es tractava. Els seus famili-

ars, en Jaume Grau i la seva germana Magdalena de cas Saig, tampoc ho recordaven. Tal vegada podria 

ser una comunió, unes noces... 

A la foto hi ha quatre persones dretes i dues assegudes. Els fills del matrimoni són, drets a l’esquerra: na 

Magdalena i en Vicenç. Asseguts a davant: en Joan i n’Antònia. 

Na Magdalena Figueta es va casar amb en Jaume Grau de cas Saig. En Vicenç Figueta va anar a fer feina 

a una possessió de ses Salines i va conèixer na Sebastiana, que és la primera que està dreta començant per 

la dreta, i és varen casar. Anys després el matrimoni es va dedicar al turisme i varen posar un negoci, 

“Pensión Martorell”, a sa Colònia de Sant Jordi. En Joan Figueta es va casar amb n’Antònia Martorell, 

des Clot d’en Gall, a la foto és la que està al costat de na Sebastiana. En Joan també va fer feines en el 

camp, i després va regentar, durant molts d’anys a Mancor, el cafè de can Figueta, que abans es deia de 

can Tia, i actualment és cas Puput. 

Finalment, la que està asseguda a la dreta es n’Antònia Figueta, altra filla, va anar a viure a casa de la 

seva tia Pixedis, germana de la seva mare, que cuidaven la possessió de Son Monjo de Campanet. Allà es 

va casar amb en Tortella que tenia una empresa d’autocars de la línia Campanet-Inca.  

Foto d’arxiu, arreglada per Eduardo Rovira.     Comentaris: Gabriel Pocoví Pou Pastora 
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P E R   R E C O R D A R 

l primer Ajuntament democràtic, a l’any 1979, es va trobar en moltes de mancances. Per donar solu-

ció i servei al poble, tant el membres del govern com els de l’oposició, ens posarem a treballar.  

Una de les principals mancances era la falta d’aigua. 

Al poble només se’ls subministrava aigua dues o 

tres vagades a la setmana, per zones i unes hores 

concretes. Amb acord plenari, per unanimitat, es va 

decidir fer uns sondejos. Se’n varen arribar a fer 

nou; tots en resultat negatiu. 

Davant aquesta situació, l’Ajuntament es va posar 

en contacte amb D. Ignasi Coll, propietari de Mas-

sanella. Es va arribar a un acord per canalitzar 

l’aigua de sa Font des Prat a través de sa Canaleta 

fins arribar al poble.  

L’Ajuntament en ple va recolzar l’acord i es va po-

sar en marxa l’operació. Foren més de setanta les 

persones que cada dissabte, de manera totalment 

voluntària, pujaven tubs a la Serra per cobrir la Ca-

naleta. 

Es varen produir un seguit d’actes de vandalisme 

per col·lectius incontrolats en contra del cobriment 

de la Canaleta. Amb la intervenció del Governador 

Civil, que va ordenar que s’establís un servei de vi-

gilància, es varen apaivagar aquests actes. 

La premsa es va fer ressò de les protestes d’alguns 

col·lectius que no entenien les necessitats del poble i critica-

ven el cobriment de la Canaleta. A Mancor havia d’arribar 

aigua que fos bona pel consum dels mancorins, sobretot per 

cobrir les necessitats de les famílies. Quan es va decidir dur 

l’aigua del Gorg Blau i de Cúber a ciutat, tothom va callar i 

aquest fet va produir atacs a la natura de la Serra molt més 

significatius i destructius que el que va reportar el cobriment 

de la Canaleta. 

No és el mateix arribar a ca seva de fer feina i poder rentar-

se amb aigua calenta que haver d’encalentir aigua i rentar-se 

en un cossi com feien els nostres avantpassats.  

Imatges d’arxiu  

Comentaris: 

Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

 

E 

Sa Canaleta abans de cobrir-la 

Sa Canaleta un cop coberta 
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