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Començam el segon trimestre de l’any. Estam corpresos i
desesperats davant el fet dels atacs de Rússia a Ucraïna. És
mal d’entendre la passivitat de les nacions, concretament
la ONU i la Comunitat Europea davant aquesta intolerable
actuació.
Aquest darrer trimestre, que és molt curt pels estudiants, ja
que retornaran a l’escola el dia 25 d’abril, es trobaran
quasi bé a un poc més d’una mesada per entrar de ple en
els exàmens. Hauran de rendir compte del treball del curs i
els que acaben els estudis de batxillerat, si aproven, hauran
de fer front a les proves de selectivitat per a ingrés a la
Universitat.
Començam el trimestre amb les festes Pasqua i l’acabarem
amb les Festes del nostre patró Sant Joan Baptista.
En un altre ordre de coses encara estam contemplant cada
dia les conseqüències de la Covid. Encara hi és, no se n’ha
anat. I patim les conseqüències econòmiques, socials i
sanitàries de tot el que està passant en la nostra societat.
Hem vist a la premsa les queixes contra la sanitat. La
dificultat en què siguem atesos com calgui. Quantes
persones estan esperant una operació necessària i passa el
temps i no reben l’atenció que precisen. Aquests dies s’han
publicat alguns fets que ens preocupen. És possible que
una persona es pugui morir esperant una operació que no
s’ha pogut fer per manca de quiròfans o lloc per atenció a
Unitats de Cures Intensives? Després els polítics parlant de
la Sanitat Pública del nostre país dient que és una de les
millors d’entre molts de països.
Bé, no siguem pessimistes i esperem i confiem que
venguin temps millors.
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CRÒNICA
Gener 2022
Comença un nou any i seguim enmig d’una pandèmia mundial degut a la COVID 19.
Dia 1 es publica a premsa ”Un hombre dice que lo han secuestrado y aparece
herido en su coche precipitado en un terraplén en Mancor.Los Bombers de Mallorca rescataron a la víctima, que fue trasladada al hospital. Un vecino
de Pollença, español de 70 años, apareció a primera hora de este sábado herido
en el interior del todoterreno en el que viajaba tras precipitarse por un terraplén
de unos 10 metros cerca del oratorio de Santa Lucía, en Mancor de la Vall”.
Dia 2 la tradicional xocolatada a
Santa Llúcia s’ha anul·lat degut a la
situació pandèmica actual. Si que s’ha celebrat el concert
previst del duo Desi Duran & Mark Wikz a la carpa de la
Plaça de Dalt.
Aquest dia va morir Magdalena Alemany Porcel als 97 anys.
Enviam el condol a tota la família.
També dia 2 va morir a França, on residia, Monserrat Martorell Grau a l’edat de 99 anys. Nascut el 14
d´agost de 1922 a Mancor de la Vall, que en aquell temps pertanyia al municipi de Selva. Enviam el condol a la seva família. (vegeu l’entrevista a Montaura, núm. 89, d’octubre de 2009).
Dia 3 es va gaudir de la pel·lícula de Nadal, "Raya, el darrer drac" en el teatre municipal. De la
col·lecció clàssics Disney, inspirada en les antigues cultures i pobles del sud-est asiàtic. L'ús de mascareta
i el passaport covid són obligatoris així com la inscripció prèvia.
Dia 4 es publica a premsa “Mancor. El Ajuntament otorga licencia de obras para iniciar la ampliación del
colegio público”.
A partir d´avui ja es poden vacunar els infants a partir de 5 anys.
Dia 5 els Reis d'Orient fan la Cavalcada, en cotxes descapotables, pels carrers del poble per saludar a tots els
nins i nines, amb l’ajuda dels patges del nostre poble.
El repartiment de regals i joguines es va fer a dins l'Església, extremant les precaucions i sense públic. També
anaren a repartir casa per casa amb la Clau Màgica que
obre les portes de totes les cases de Mancor.
L´Ajuntament informa de què durant aquestes vacances
escolars, s´han fet obres de manteniment i millora a les
instal·lacions del CEIP Montaura que han consistit en
la construcció d’un petit traster a l'entrada de l'edifici,
la pavimentació d’algunes zones del trespol del pati, la
substitució del finestral de l’escala, la substitució de les
portes de la caldera i l’elevació de les parets de
l’arener. Totes aquestes millores s’han dut a terme per
part de l’Ajuntament a petició del claustre de mestres i de l'AMIPA. (Vegeu Ajuntament Informa).
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Dia 7 es publica a premsa “El 95,5 % de los municipios de Baleares tienen incidencias acumuladas superiores a 1.000. La incidencia acumulada a 14 días de Baleares es de 2.158,9 casos positivos por cada
100.000 habitantes, por lo que la situación es de riesgo extremo.”
Dia 8 va morir a Pollensa on residia, la mancorina Carme Vicens Reynés, can Palou, als 85 anys d’edat.
Donam el condol als seus familiars.
Dia 9 a l'església es va celebrar l’espectacle La música que feu
ballar el Rei Sol de Pau Pascual representat per Ars musicae orquestra barroca. S’hi combina teatre, música, dansa i efectes
lumínics, cercant la innovació artística a partir de l’estètica barroca francesa, a partir de la comèdia-ballet Le bourgeois gentilhomme, de Molière y Jen-Baptiste Lully.
També va morir aquest dia Joan Martorell Ordinas, Joan Curt, als
64 anys. Enviam el condol a tota la família.
Dia 10 l’Ajuntament informa de que degut a la situació sanitària
actual, seguint les restriccions per la COVID-19, enguany no
podrem celebrar els actes tradicionals prevists per les festes de
Sant Antoni, com són el fogueró, la davallada del Corb i les beneïdes.
Dia 12 l’Ajuntament dona l'enhorabona a l’artista i il·lustrador
Miquel Àngel Villalonga per haver rebut el premi al guanyador
del concurs de cartells de les festes de Sant Antoni 2022 de Sa
Pobla. Enhorabona! Dia 13 l’Ajuntament informa de que ha
instal·lat 128 noves faroles amb tecnologia LED. Incorporen un
sistema de reducció de fluix que s’activa en horari nocturn i en
moment de poca afluència de vianants i vehicles al carrer, aconseguint així un estalvi energètic i un servei més eficient i sostenible.
El mateix dia la Junta Directiva del CLUB MONTAURA TRAIL presenta el club a Mancor amb la intenció
de què tots els mancorins i mancorines el puguin conèixer. “Si practiques esport de muntanya és convenient
estar federat”. Es pot accedir a l’enllaç per a fer-se soci
i federar-se en el tipus de llicència que més pugui interessar. A més, des del club s’ofereixen classes, tant
pels socis com per a tots els veïnats de Mancor, els dilluns i dimecres de 19h a 20h. Les persones que
s’interessin en participar-hi, es poden posar en contacte
amb el club a través del telèfon 678413180 o de l'email
montauratrail@gmail.com.

Junta directiva de Montaura Trail

Dia 14 es presenta el resultat del Concurs de Betlems i de Postals de Nadal. D'entre tots els participants,
els premis del concurs de Betlem s’han atorgat a:
Primer premi. Simó Ramis Moranta. Val de 50€. Segon premi. Maria Frontera Gual. Val de 40€.
Tercers premis. Tomeu i Pere Campomar Beltran i Bernat Gallardo Saurina. Vals de 30€.
-4-

La resta de participants han guanyat un val de 15€.
D'entre totes les postals que han participat al concurs, la seleccionada per esser
la portada de les properes festes de Nadal és la d’en Lluc Quetglas Bover, qui
també ha guanyat un val de 25€.
La resta de participants obtingueren un val de 15€. Els vals es poden usar a la
“Llibreria Espirafocs”. Enhorabona i moltes gràcies per participar!
Dia 19 l'Ajuntament ha adquirit 60 cadires plegables, un atril i una pantalla
plegable per projeccions gràcies a la subvenció del Departament de Cultura,
Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca. (Vegeu Ajuntament Informa)
El mateix dia s’ha celebrat una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament amb el
següent ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2021.
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga de l’encomana de gestió a la Mancomunitat des Raiguer del servei
de recolzament jurídic.
3. Desestimació parcial de les al·legacions presentades al projecte de vial que donarà accés a la nova escola i aprovació definitiva del projecte.
4. Aprovació inicial, si escau, del Reglament de teletreball de l’Ajuntament de Mancor de la Vall.
5. Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits.
6. Donar compte dels Decrets de Batlia.
7. Precs i preguntes. (Vegeu Ajuntament Informa)
Postal guanyadora

Dia 20 l’Ajuntament informa de què s’ha publicat l’anunci de licitació del projecte per a la realització de
les obres de reforma a l’interior i ampliació de l’espai exterior del pavelló municipal. El pressupost base
de licitació sense imposts d’aquestes obres de millora és de 88.283,74 euros. (Vegeu informació informa).
Aquest dia mor Francisco Manuel Conde Álvarez als 61 anys. Donam el condol als seus familiars.
Es publica a premsa “Hem passat de vint anys del PP a una altra manera de gobernar”, entrevista al
batle Guillem Villalonga.
Dia 23 el fantàstic grup d’excursionistes han
fet caminant l’etapa de Valldemossa a Deià
seguint la travessa GR-221 de la ruta de pedra
en sec a la Serra de Tramuntana.
Dia 25 s’informa de què l’Ajuntament va publicar ahir a la Plataforma de Contractació del
Sector Públic l’anunci de licitació del projecte
per a la millora de l’accessibilitat de l’espai
exterior del casal de cultura i del local de la
tercera edat. (Vegeu Ajuntament Informa)
Aquest dia es publica a premsa “Diez propiedades que inmatriculó la Iglesia en Baleares están bajo cuestión. El Obispado prepara la devolución a Mancor de dos espacios públicos que puso a su nombre.”
Dia 27 s´informa de que si tens una petita empresa o PIME a Mancor de la Vall, apunta’t al directori de
#MallorcaActiva i l’Ajuntament de Mancor de la Vall. Si la teva empresa no apareix al directori, fes clic a
l'enllaç i milloraràs la teva visibilitat digital. (Vegeu Ajuntament Informa)
El Govern comunica que passen a Nivell 3 les restriccions per a la Pandèmia.
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Dia 31 l’Ajuntament fa difusió de la campanya GAUDEIX L'ILLA SENIOR per a gent jubilada o de més
de 65 anys que posa a l’abast el Consell de Mallorca per a gaudir d´estades turístiques a hotels de Mallorca. Més informació i inscripcions a www.gaudeixsenior.com.
Febrer 2022
Dia 2 va néixer el nin Pere Llabrés Martorell, fill
d’Antoni Llabrés Beltran i Magdalena Martorell
Moranta. Enhorabona a la família.
Dia 4 és el dia mundial contra el càncer i des de
l’Ajuntament ens recorden la importància de la
detecció precoç i dels estils de vida saludable per a la
reducció de riscs. Fan un agraïment a la junta local de
l'AECC pel que aporten en les campanyes de prevenció i control de càncer en el nostre municipi. Gràcies!
Aquest dia ens informen de què durant aquest mes l’agent
d’educació viària de la policia local està desenvolupant al
parc infantil de trànsit i a les sessions preventives a les aules
del CEIP Montaura dins el pavelló municipal. L'educació
viària dels nins i nines és una eina molt important per
garantir la seguretat dels més petits de la casa i per fomentar
una millor cultura viària. Gràcies!
Dia 8 s´informa e que durant tres dies el carrer Major estarà
tancat al trànsit de vehicles a causa de les obres de connexió
d’un habitatge a la xarxa de distribució municipal d’aigua.
Durant aquests dos dies la Plaça de Dalt estarà oberta al trànsit per permetre la sortida dels vehicles que
baixin del carrer Bartomeu Reus.
Dia 9 s’obri la inscripció per participar a la “Cursa infantil Serra de Tramuntana” que se celebrarà el
proper dia 19. Inscripció https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=22853.
El mateix dia s’informa que s'ha publicat en el BOE el Reial Decret que elimina l'obligatorietat de dur
mascareta en espais exteriors amb caràcter general. Aquesta normativa va entrar en vigor el dia 10 de
febrer. Així mateix, es recomana el seu ús en aglomeracions.
Dia 10 es convida a participar en una enquesta anònima amb l’objectiu de conèixer la nostra opinió sobre
la biblioteca municipal i els serveis que ofereix. Aquest dia es publica a premsa “Pep Frontera, presidente
del PP de Mancor de la Vall”.
Dia 11 El Govern de les Illes Balears informa que el Certificat
Covid deixarà de ser obligatori per accedir a espais interiors o de
concentració social a partir de demà, dissabte 12 de febrer.
Dia 12 aquesta matinada ens ha deixat el bisbe auxiliar i vicari
general de Barcelona, Antoni Vadell i Ferrer, als 49 anys a causa
d'una llarga malaltia.
Mn. Antoni Vadell, abans d'ocupar aquest càrrec a Barcelona, va ser
rector de Mancor, essent una persona molt estimada per totes les
persones que el conegueren. Descansi en pau. (Vegeu més
informació a l’apartat Parròquia Sant Joan Baptista)
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El mateix dia va néixer el nin Lluc Merlí Bibiloni Jaume, fill de Ricardo Bibiloni Muñoz i Margalida
Jaume Ballaster. Enhorabona a la família.
Dia 13 avui s’ha celebrat la cursa per muntanya Lloseta Xtrem, amb una distància de 34 quilòmetres amb
sortida i arribada a Lloseta. El tram final de la cursa s’ha fet per camins de Mancor de tornada cap a
Lloseta. Els corredors i corredores han arribat pel camí dels Rafals, carrer Bartomeu Reus, Plaça de Dalt,
on hi havia instal·lat el darrer avituallament de la cursa, carrer Metge Josep Mateu, carrer Biniarroi, carrer
de sa Devesa, carrer Montaura i sortiran del terme municipal de Mancor pel camí de Biniamar.
Dia 14 es du a terme una actuació de manteniment en el
paviment del parc infantil de devora el pavelló municipal.
Per aquest motiu el parc infantil va romandre tancat.
L’endemà ja estava obert a tots els nins i nines.
El mateix dia l'Ajuntament continua col·laborant en el
manteniment i millora de la xarxa de torrents de terme de
Mancor. Durant aquestes darreres setmanes els mancorins
l’amo en Joan Mosset i en Guillem Martí han duit a terme
la recuperació del tram del torrent d’Escorques, per encomana de
l’Ajuntament, des del carrer des Colomer fins el carrer Mestre Cavaller,
retirant la vegetació herbàcia i arbustiva i podant els arbres presents en
el llit del torrent. Bona feina !
Dia 16 va morir en Pedro Pericás Amengual de 89 anys d’edat. Donam
al condol als seus familiars.
Dia 17 després d'haver executat les obres de manteniment i millora de
l'interior del teatre municipal, l’Ajuntament ha adjudicat les obres de
reparació i millora exterior de la teulada del teatre. Aquestes consistiran
en la instal·lació d'un sistema d'impermeabilització i aïllament tèrmic
que permetrà una millor eficiència energètica de l'edifici, la col·locació
de totes les teules i la renovació de les canals. El pressupost d'execució
d'aquesta obra és de 45.500€. (Vegeu Ajuntament Informa)
Dia 18 l'Ajuntament ofereix trampes ecològiques per a la captura d’erugues de processionària, que poden
ocasionar molèsties als mancorins i mancorines i als animals domèstics. Per això s’han comprat trampes
ecològiques del model “ProcessionaryTrapnex L” per oferir, de manera gratuïta, als propietaris de pins
dins solars urbans del nucli urbà del poble.
Es poden sol·licitar a les oficines de l’Ajuntament
fins a 5 trampes ecològiques, acreditant el
domicili on s’han d’instal·lar.
Dia 19 se celebrà la primera cursa de l’onzena
edició del Circuit de curses infantils a la Serra de
Tramuntana. Es fan deu curses, gratuïtes i no
competitives, adreçades a infants i joves de fins a
disset anys, amb recorreguts que van dels 150
metres, per als participants més petits, als 4.500
metres per als més grans. Promogudes pel
Consell de Mallorca i el Consorci Serra de
Tramuntana. Enhorabona als 250 participants!!
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Dia 20 es va anar d’excursió seguint la GR-221, l’etapa 8 de Deià a Sóller. A la capella de Castelló han
fet la foto de grup i s’han separat en dos grups. Un
grup ha seguit el camí cap a Sóller i un altre grup ha
allargat l'excursió fins el refugi de Muleta on ha dinat i
ha baixat fins el Port de Sóller per continuar la GR221
fins a Sóller. Han tengut un bon dia.
Dia 21 per tasques de manteniment de deteccions de
fuites d’aigua a la xarxa municipal s’ha fet un tall del
subministrament, de 9:30h a 12:00h a dieferents
carrers.
El mateix dia el Consell de Govern de les Illes Balears
ha aprovat la inversió en Educació de més de 965.000
euros en l'ampliació del CEIP Montaura de Mancor.
El projecte preveu la construcció d’un nou edifici que dotarà el centre de 75 noves places. D’aquesta
reforma es beneficiaran els més de 160 alumnes de Mancor i els futurs estudiants. (Vegeu Ajuntament
Informa)
Aquest dia es publica a premsa “ElGovern destina 2,4 millones a ampliar centros educativos en Inca y
Mancor”.
Dia 22 es publica a premsa “Educación invierte 965.000 euros en ampliar el colegio de Mancor”.
Dia 24, fent una activitat intergeneracional, els nins i
nines del CEIP Montaura han celebrat el carnaval a
l'escola. Malgrat la impossibilitat de fer la rueta per causa
de les restriccions COVID, han fet una visita al Centre de
dia on la gent gran els esperaven també disfressats.
Dia 26 es va fer una sortida , una “Ruta Cultural: Palma
emblemàtica”. Una nova proposta organitzada des de
l’Ajuntament per gaudir d’oci cultural i de coneixement
del nostre patrimoni històric. Es va fer un recorregut pel
centre històric de Palma de dues hores amb un guia que
comptà la història de llocs emblemàtics com l’arc de
drassanes, el Palau Reial de l’Almudaina, la Catedral, els patis mallorquins, la Plaça de Santa Eulàlia,
Cort, el Coll jueu i la Plaça Major.

Dia 27 el matí s’ha celebrat la Rueta infantil del Carnaval, sortin de la Plaça Espanya amb
l’acompanyament pels Éssers del Bosc i la Batukada. Els nins i nines han ballat amb els ritmes dels
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tambors i han quedat encantats davant aquests Éssers del bosc tan alts i vistosos. A la Plaça de
l'Ajuntament s’ho han passat d'allò més bé amb l'animació infantil del grup Astronautes Estrellats.
Març 2022
Des del dia 2 al dia 12 es du a terme una campanya de recollida alimentària del CEIP MONTAURA en
col·laboració amb Un Somriure per Txernòbil de productes de primera necessitat per a la població ucraïnesa.
Dia 4 l'Ajuntament informa que a la seva web han habilitat el servei de l'Arxiu municipal, amb el qual es
posa a disposició de tothom un sistema més àgil per a consultar-ho. L'arxiu municipal és el responsable de
recollir, organitzar, avaluar, gestionar, conservar i difondre els documents generats per l'Ajuntament. Sobretot per garantir la disponibilitat d'accés a la informació recollit en la Llei 19/2013, de Transparència i
Accés a la informació pública.
Dia 5 l'Ajuntament informa que és soci del Fons Mallorquí de Cooperació i
faciliten aquest número de compte per a la recaptació de recursos per Ucraïna.
ES56 2056 0004 4410 0056 8327 .El Fons Mallorquí de Cooperació treballa
per donar suport al poble ucraïnès i a les persones refugiades, gràcies a les seves aliances europees. També dona suport institucional, recolzant i signant les
declaracions del Consell Europeu de les Regions i Municipis.
Dia 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, des
de l'Ajuntament es fa una publicació per manifestar que a Mancor de la Vall ens sentim compromesos amb l'onada feminista
que recorre el món els darrers anys. Es vol aportar el nostre granet d'arena
per un món millor: més just, verd, solidari i democràtic.
El mateix dia va néixer la nina Mireia Amer Llobera, filla de Miquel Àngel
Amer Sánchez i Aina Maria Llobera Jiménez. Enhorabona a la família.
Dia 9 es va fer una concentració silenciosa de 5 minuts en solidaritat
amb el poble ucraïnès i a favor de la pau a la Plaça de l'Ajuntament.
Dia 10 en motiu del Dia Internacional de la Dona a la Biblioteca
municipal s’ha celebrat “Contam un conte”, a càrrec de Púrpura
Events. El conte es diu “Em diuen Pigues” i en ell i el taller es va
parlar de la igualtat de gènere i dels prejudicis. Era necessària la
inscripció prèvia i l’edat recomanada era per infants majors de 4 anys. (Més informació a l’apartat Biblioteca)
Dia 11 s’ha produït un tall del subministrament d’aigua, per espai
d’unes tres hores, a alguns carrers del poble, degut a les obres de
substitució de la canonada principal des de l'estació intermitja fins al
nucli urbà del poble.
El mateix dia l’Ajuntament informa de que a través del programa
SOIBReactiva ofereix un contracte de feina de 6 mesos de la línia
L3, destinat a persones de 30 anys o més, en atur de curta durada.
L’oferta de feina és d’oficial 2ª de la brigada de manteniment.
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Dia 12 estava prevista la primera Diada del Club Ciclista Mancor de la Vall amb un programa d’activitats en família que es
va suspendre per la climatología. Encara que si es varen poder
fer la fotografia de grup.
Dia 13 amb motiu del Dia Internacional de la Dona en el pati
del Teleclub es va oferir l'obra de teatre "Tretze" amb posterior
col·loqui sobre violència masclista. Amb aforament limitat.
Dia 14 a les 8:30h se celebrà una sessió extraordinària del Ple
on es va tractar l’aprovació de l’Ordenança Reguladora de
l’Impost sobre el Increment del valor de terrenys de naturalesa
urbana per adequar-la al Reial Decret llei 26/2021, de 8 de
novembre. (Vegeu Ajuntament Informa)
Dia 15 l’escola pública infantil, EI Montaura, organitzà una
jornada de portes obertes per a les famílies que volguessin sol·licitar plaça per al proper curs escolar.
L’escola pública infantil EI Montaura està situada en el carrer Pedregaret de Mancor. Es pot consultar el
calendari de matriculació a les escoletes de la xarxa pública (EI) i a les escoletes privades de la xarxa
complementària (CEI). Per a més informació vos podeu posar en contacte en el telèfon 675617665.
Dia 19 l’Ajuntament ofereix de manera gratuïta un curs de reanimació cardiopulmonar (RCP) i desfibril·lador semi automàtic (DESA) en el Casal de Cultura des de les 9:00h a les 16:00h. Es donaren instruccions i nocions bàsiques sobre la prevenció de l’aturada cardíaca, seqüència d’actuació en reanimació
cardiopulmonar bàsica, tècniques de suport vital bàsic i primers auxilis. Aquests procediments
d’emergència poden ser necessaris en els moments més inesperats per a mantenir en vida a una persona
fins a l’arribada dels professionals sanitaris.
Dia 20 estava previst fer l’excursió seguint la GR-221, recorrent el tram de Sóller a Font des Noguer. Es
va suspendre degut al mal temps i es farà el proper mes.
El mateix dia s’ha celebrat la Diada d’escoleta de futbol, organitzada pel CE Montaura. Hi ha participat
15 equips de preiniciació (3-4-5 anys) i de 5 equips d’iniciació. (Vegeu l’apartat al CE Montaura)
Aquest dia es publica a premsa “Pioneras del fútbol femenino en el Montaura. Esta temporada se cumple
el 50 aniversario de la fundación de la división femenina del club deportivo fraguado en el Teleclub”.
Dia 21 amb motiu del Dia Mundial de la Síndrome de Down, que es commemora avui, es va poder visitar, en el Casal d'Entitats d’Inca, l'exposició "Porque la vida no va de cromosomas", de la Fundació ASNIMO, organitzada per l'Ajuntament d'Inca i on va poder veure la feina feta per la fotògrafa mancorina
Teresa Bauzà.
Dia 22 avui es celebra el Dia Mundial de l’Aigua.
Enguany, l'efemèride està dedicada a conscienciar
sobre la importància de mantenir en bon estat els
aqüífers, la principal font d’abastiment per al consum
humà a les Illes Balears.
Les actuacions de manteniment i millora de la xarxa
d’abastiment d’aigua potable juntament amb l’ús responsable del consum d’aigua per part de tots els mancorins i mancorines ben segur que són mesures positives per afavorir el bon estat dels aqüífers que ens
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subministren l’aigua potable a Mancor.
L’Ajuntament ha fe algunes millores molt importants com la substitució de la canonada d’abastiment
d’aigua potable en el carrer de l’Historiador Bernadí Mateu de Turixant i en el carrer des Colomer que
s’ha executat com a una millora dins el contracte de substitució de la canonada principal d’abastiment
d’aigua des de Massanella fins al nucli urbà del poble.
Dia 23 s’ha celebrat, a la sala d’actes de l’Ajuntament la sessió
ordinària del Ple, amb un extens ordre del dia. D’entre els punts,
un del més importants és l’aprovació de l’expedient de contractació i plecs que han de regir la licitació del contracte per a la construcció del vial que donarà accés a l’escola nova de Mancor de la
Vall. (Vegeu Ajuntament Informa)

la portada del nou disc!

Dia 24 des de l'Ajuntament es dona l'enhorabona a la mancorina
Petra Pericás, per ser l'artista que ha dibuixat la portada del nou
disc del grup Antònia Font i també l'enhorabona al grup per haver
comptat amb la
mancorina per a

Dia 27 a la matinada d’aquest diumenge s’ha fet el canvi
d’hora per adaptar-nos a l’horari d’estiu. A les dues de la
matinada, s’ha avançat el rellotge una hora, passant a les
tres.
Dia 31 a la Biblioteca s´ inicia una nova proposta cultural
semblant al Club de lectura però destinada a pel·lícules i
filmoteca, de manera que cada dos mesos hi haurà una
activitat de Cineclub. Va ser la primera la pel·lícula Persèpolis. Basada en la novel·la gràfica i autobiogràfica de Marjane Satrapi.
Joana Maria Alba Mateu
CORRECCIÓ D´ERRADES DE LA REVISTA, NÚM. 137, TERCER TRIMESTRE DE 2021
A les dades dels naixements hi mancaven noms i un a un nom que sortia la informació no era
correcte. Correccions:
Dia 7 de juliol de 2021 Santiago Harmen Llobera Wagenmakers, fill de Jaime Llobera Barceló i Leonie Wagenmakers.
Dia 26 d´agost de 2021 Pau Puigmacià Gual, fill de Roger Puigmacià Minguell i Catalina
Gual Reynés.
Dia 6 de setembre de 2021 Ona Sancho Castro, filla de Fernando Sancho Tomás i Lara Castro
Corral.
ENHORABONA FAMÍLIES !
Les meves sinceres disculpes, m´ha sabut molt de greu.
Joana Maria Alba Mateu

- 11 -

AJUNTAMENT INFORMA
Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 29 de novembre de 2021
1.-Proposta de Batlia d’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Mancor
de la Vall
La modificació que es proposa a la consideració del Ple pretén la incorporació al planejament de dues infraestructures hidràuliques ja existents al municipi de Mancor com a sistemes generals d’infraestructures i serveis en sòl
rústic, i es tractaria, per una banda, del dipòsit de regulació d’aigua potable de Santa Llúcia i, per l’altra, de
l’estació de bombeig Intermitja de Massanella.
El batle explica breumente el contingut del projecte elaborat i el fons de la modificació de les NNSS pretesa. Ja
que ningú desitja afegir res, es sotmet a votació i s’aprova inicialment la modificació puntual per unanimitat.
2.-Proposta de Batlia d’aprovació inicial del Pressupost municipal 2022.
Pren la paraula el batle per explicar que les majors novetats del Projecte de pressupost 2022 són:
- D’una banda, la creació de dues places: una de personal de neteja, ja que el servei quedarà millor cobert i
s’estalviarà la despesa que suposa la contractació d’una empresa, què és més difícil de controlar i una
d’administratiu d’administració general, què es creu necessària pel bon funcionament de l’Ajuntament.
- D’altra banda, hi ha una reducció d’import en el global del pressupost en tant no s’han pressupostat determinades subvencions que encara no es coneix si arribaran o no.
- Finalment, s’ha inclòs una nova subvenció nominativa.
Ja que ningú desitja afegir res al contingut de la proposta, se sotmet a votació i s’aprova inicialment amb el vot
favorable de Més (5) i l’abstenció del PP (4).
3.-Proposta de Batlia d’estimació d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança del renou.
Vista la tramitació de l’expedient administratiu 267/2020, “d’Ordenança reguladora de la protecció contra renous
i d'horari d'obertura i tancament d'establiments oberts al públic”, dins del termini d’informació pública de trenta
dies, es va rebre un escrit d’ al·legacions de l’ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE BALEARES, a la què es detallaven una sèrie d’aspectes que caldria revisar o millorar de l’Ordenança.
Examinades les al·legacions per part dels serveis jurídics, s’informa que caldria que fossin admeses, per entendre
que completen l’Ordenança i li donen més exactitud a nivell normatiu.
El batle demana la intervenció de la secretària-interventora perquè expliqui el contingut de les al·legacions presentades i els motius que s’han valorat per a la seva estimació.
Pren la paraula el Sr. Frontera per dir que estan d’acord amb el contingut de les al·legacions i en estimar-les però
no en la determinació dels horaris d’obertura i tancament d’establiments.
Afegeix el batle que es fa per poder mantenir la convivència entre els veïns de les zones del poble afectats pels
renous que algunes nits es produeixen des dels bars i especialment d´alguns habitatges de lloguer vacacional.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els vots favorables de Més (5) i el vot en contra del PP (4).
4.-Proposta de Batlia d’aprovació del projecte del vial de la nova escola.
Atesa la tramitació de l’expedient administratiu 214/2020, relatiu a l’execució del vial de l’escola nova de Mancor
de la Vall, projectada per l’IBISEC. S’han sol·licitat els informes sectorials corresponents i s’ha dictaminat favorablement per aquests organismes el Projecte presentat.
Per això es proposa que pel Ple de l’Ajuntament procedeixi a l’aprovació, si escau, del Projecte d’apertura i dotació de serveis d’un vial entre els carrers de Sa Font i Passeig d’es Pont, què suposarà l’accés a la nova escola de
Mancor de la Vall.
El batle demana als membres del Ple si qualcun destija afegir res, i pren la paraula el Sr. Frontera per a dir que
volia consultar l’amplada del vial projectat ja que sembla excessiva. Coincideix amb ell el batle, si bé li explica que
per normativa del CIM s’exigeix que els nous vials tenguin aquesta mida. Afegeix el Sr. Ramon Villlalonga que a
més, aquest vial connecta amb un carrer més petit i que s'haurà de veure com regular la circulació.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
5.-Moció del Partit Popular envers el Conveni de carreteres.
ACORDS
PRIMER -. L’Ajuntament insta el Govern de l'Estat a liquidar els imports pendents derivats de l'execució del conveni ja vençut en matèria de carreteres.
SEGON- . L’Ajuntament insta el Govern del Consell de Mallorca i al Govern de l'Estat a signar, abans del 31 de
desembre del 2021, un nou conveni que garanteixi la totalitat de la quantia econòmica que va quedar pendent de
cobrar del conveni de carreteres ja liquidat.
TERCER.- L’Ajuntament insta el Govern de l'Estat que garanteixi en els pressupostos per a l'any 2022 dotació suficient per fer front a la primera anualitat del conveni amb un mínim de 20 milions de €, a més de la quantitat necessària per pagar les inversions ja realitzades i que han quedat fora del conveni antic.
El Batle li respon d’acord amb el següent argumentari:
«Tot i ser una moció oportunista, en aquest cas, ens abstendrem ja que, podem coincidir en una part de la moció,
encara que amb molts de matisos.
Està clar que els Pressupostos Generals de l'Estat tornen a maltractar les Illes Balears.
Tot i que s'ha aconseguit que finalment s'inclogui una partida per pal·liar els efectes de la insularitat, per complir
amb la part aprovada del REIB, l'estat torna a deixar per davall de la mitjana a les Balears en quant a la inversió
per càpita.
I entre les omissions d'aquests PGE, hi ha els fons que s'haurien de preveure per pagar el que queda pendent del
Conveni de Carreteres. I les institucions de Balears hem d'exigir que aquests fons es transfereixin.
Però hi ha una altra omissió en aquesta moció i també hi pot estar relacionada, i és el conveni ferroviari que José
Ramón Bauzá va deixar d'executar-lo, però després ni el govern de Rajoy ni el Govern de Pedro Sánchez han tingut la intenció de fer arribar els més de 300 milions d'euros pendents d'aquest conveni.
Per tant el nostre vot serà abstenció».
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el vot favorable del PP (4) i les abstencions de Més (5).
6.-Moció del Partit Popular per a l’eliminació de l’impost de successions.
El Sr. Frontera llegeix la moció presentada pel grup popular i eleva al Ple l’aprovació dels següents
ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears a eliminar l’Impost sobre successions a totes les herències entre pares i fills, cònjuge i ascendents (grups 1 i 2 de l’impost) i a la reducció en un 50% de l’impost sobre
successions quan els que reben béns d’una herència siguin els germans o els nebots.
SEGON.- L’Ajuntament insta al Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya a garantir que el pactes successoris (herències en vida) tinguin exactament la mateixa tributació, tant a l’Impost sobre successions com a l’IRPF,
que les herències per causa de mort.
Manifesta el batle que el règim fiscal no es just per a les Illes Balears però no comparteixen l’argumentari manifestat a la moció, perquè el model que defensa MÉS per Mancor és el de recaptar de forma redistributiva i justa,
els recursos suficients per tenir uns serveis públics suficients i de qualitat, front el model del PP, com el que
s´aplica a la comunitat de Madrid amb privatització i retallades dels serveis públics i una política tributària de privilegis que beneficia molt més els que més guanyen o tenen.
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova amb el vot favorable del PP (4) i el vot en contra de Mes (5)
7.-Moció del Partit Popular en defensa de la llibertat, la seguretat jurídica, la propietat privada i una càrrega
impositiva reduïda.
El Sr. Frontera llegeix la moció que presenta els següents
ACORDS
PRIMER -. Instar el President del Govern d'Espanya a la retirada de la nova Llei d'Habitatge.
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SEGON- . Instar el President del Govern d'Espanya a respectar les competències autonòmiques i municipals, ara
en matèria d'habitatge, anteriorment en matèria fiscal.
TERCER.- Instar el President del Govern d'Espanya a garantir l'aplicació de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, en el que a la revisió cadastral es refereix i que l'aplicació d'un nou
valor de referència que substitueix al valor real de mercat, no comporti la pujada encoberta de cap impost.
QUART.- Defensar la propietat privada i la llibertat de mercat com a garantia d'una societat democràtica avançada
i respecte a la seguretat jurídica.
El batle respon en els següents termes:
«El nostre vot serà, com podeu suposar en contra, i ho és per un motiu que no esperàvem del Partit Popular, gran
defensor de mantenir la Constitució Espanyola sense canvis ni modificacions. Podria ser que el punt 4 d´aquesta
moció fos anticonstitucional ja que l´article 47 de la tan volguda, pel Partit Popular, Constitució Espanyola diu així:
Article 47:
Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat.(I ara ve la part que podria ser anticonstitucional), Els
poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest
dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat
participarà en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics”.
Pensam que aquest article és prou clar i contundent per rebutjar aquesta moció»
Sotmesa la proposta a votació, no s’aprova amb els vots a favor del PP (4) i els vots en contra de Més (5)
8.- Precs i preguntes.
1. Accés al Registre d’entrades, sortides i llibre de decrets
El Sr. Frontera demana si seria possible tenir accés a la plataforma del registre d’entrades, sortides i decrets de
Batlia com existeix a altres Ajuntaments per a l’oposició.
Se li contesta que sí, que ha de fer un registre d’entrada i que se li prepararà un usuari al programa amb accés
limitat a aquestes dades.
2. Escola nova
Demana el sr. Frontera per la previsió existent al respecte de l’escola nova.
El batle li respon que el projecte està en exposició publica en recursos hídrics i que està en contacte tant amb Rec.
Hídrics com amb l’IBISEC perquè una vegada que acabi dit termini, s’enviï el certificat d’al·legacions i es pugui
treure la llicència. Manifesta el Sr. Frontera que en el pto 2022 de l’IBISEC no hi ha crèdit per fer aquestes obres i
el batle li contesta que el que li han assegurat a ell és que es guarda aquest crèdit de 2021, i que aquesta conversa
va ser recent ja que havien estat en contacte per una sèrie d’obres que s’han de fer a l’escola que necessiten de
l’autorització de l’IBISEC, com seria l’escala d’emergència perquè és estructural.
Demana el Sr. Frontera qui abonarà aquest projecte de l’escala i el batle li respon que serà l’Ajuntament perquè
ara mateix hi ha possibilitat econòmica, i si s’ha d’esperar que la Conselleria aprovi la despesa, no se sap quan
podrà fer-se. No obstant, l’ha d’autoritzar prèviament la Conselleria.
Torna a demanar el Sr. Frontera si la partida de 2021 es mantindria i el batle li respon que això li han dit, i que a
més que començarien la licitació tan aviat com arribàs la llicència.
3. Gespa Camp de Futbol
El Sr. Frontera demana si hi ha previsió de quan es farà el canvi de gespa i el batle li respon que s’ha allargat el
termini d’execució per poder fer-lo a l’estiu i que la intenció és tenir-lo a punt per quan acabi la temporada de
futbol, iniciar el canvi.
4. Pla mobilitat
Demana el Sr Frontera quant de temps durà la tramitació del pla de mobilitat, que s’estava preparant amb el policia. El batle li respon que s’està fent feina i s’ha de comprovar exactament quina tramitació és la que ha de seguir
la seva aprovació.
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Manifesta el Sr. Frontera que hi ha el problema amb l’espai de la plaça d’Alt i la necessitat de donar accés per si
qualque dia hi ha una emergència. El batle comenta que la intenció seria col·locar unes barreres però que puguin
permetre als veïns del carrer passar (no aparcar) i que també es puguin moure si ha de passar una ambulància o
un vehicle similar.
5. Enllumenat públic
Demana el Sr. Frontera quan es farà la instal·lació dels nous fanals i el batle li contesta que ja està adjudicada
l’obra. Encara així continua dient el Sr. Frontera que continuen sense funcionar els fanals des Pedregaret i el batle
li respon que ja ha parlat amb els veïns per explicar-los que en breu estaran les noves faroles i per tant, no és viable arreglar les antigues per canviar-les als pocs dies.
6. Campanya excrements de cans.
Al respecte de la campanya dels excrements de cans demana el Sr. Frontera com està.
El batle li respon que ja tenia preparats els rètols i que en passar el trull de sa fira, encarregarà a la brigada les
tasques de col·locació. També manifesta el batle que té pressupost per fer un petit pipican a un pàrquing però
que això no llevarà el problema perquè la gent que no recull l’excrement continuarà sense fer-lo.
7. Tancaments jocs infantils
El Sr. Frontera manifesta que ha vist que s’ha fet un tancament on els llocs infantils i vol saber si es mantindrà així
o si es farà qualque cosa més.
El Batle li respon que de moment quedarà així i ja es veurà que es fa cada any.
8. Cases de Biniatzent
Demana el Sr. Frontera si hi ha novetats al respecte de les cases de Biniatzent.
Li respon el batle que des de la darrera vegada que va enviar un correu a l’advocat, no ha sabut res més. Li contesta el Sr Frontera que ell va parlar amb l’advocat, ja que sempre se li diu que «l’advocat no diu res» i que li va
informar que el procediment havia caducat i ja no es podia reclamar el cost de la demolició. Que aquest era un
tràmit exclusivament administratiu a realitzar per l’Ajuntament «com es pot demanar un tribut a una persona
obligada que no l’ha pagat i que des del setembre vosaltres sabeu que estava caducat i no es podia cobrar aquesta quantitat» Continua dient que al Ple de setembre es va demanar per aquest tema i que es va contestar que «a
lo millor no es podia reclamar», i que segons la versió de l’advocat ja era un fet conegut per l’Ajuntament i que en
cap moment se li va sol·licitar que dugués aquest tema, que a ell solament se li va encarregar el judici de la reclamació patrimonial però mai se li havia encarregat la reclamació dels doblers de la demolició i que ell (l’advocat)
considerava que era una tasca administrativa que havia de fer l’Ajuntament.
Demana el Sr. Frontera què han de fer ara, i que la qüestió és saber si ha hagut una falta de funcions per part de
l’Ajuntament, si no s’han tramitat ses coses així com toca.
Li contesta el batle que segons el que ell pot entendre, ses possibilitats de reclamar haurien finalitzat a finals de
2015, moment en el que l’assessor jurídic de l’Ajuntament era el mateix advocat.
Afegeix que sempre se li ha dit que s’havia d’esperar a acabar el procediment judicial en marxa, el de la responsabilitat patrimonial, per poder reclamar aquesta quantitat. Intervé la secretària per a dir-li que efectivament, a les
reunions mantingudes amb aquest advocat sempre havia dit això mateix: que s’havia d’esperar a la finalització del
judici per a iniciar aquesta reclamació, i que és la mateixa informació que se li va traslladar des de secretaria quan
el cap de l’oposició ho va demanar.
El batle afegeix que sempre s’ha seguit la direcció marcada per l’advocat que era la d’esperar fins a que finalitzàs
el procediment judicial per començar el tràmit de reclamació. Afegeix, a més, que tampoc tenia clar fins a quin
punt es podia reclamar aquesta quantitat quan el condemnat a demolir les obres va ser sempre directament
l’Ajuntament.
El Sr. Frontera diu que no, que les llicències d’obra se varen anul·lar i l’Ajuntament no era condemnat, que la persona propietària havia de demolir i com no ho feia, ho va fer l’Ajuntament. El batle li diu que si llegeix la sentèn- 15 -

cia, a cap moment es condemna al propietari sinó directament a l’Ajuntament. El Sr Frontera diu que no, que
seria subsidiàriament, no directament que les sentencies anul·laven les llicències sense condemnar a
l’Ajuntament. El batle li torna a repetir que no, que la sentència a cap moment condemna a demolir pel propietari, que subsidiàriament seria si condemnàs a l’interessat i si no ho fa ho ha de fer l’Ajuntament al seu càrrec i la
sentència solament parla de l’Ajuntament.
I la discusió s´allarga amb la intervenció de diferents regidors d´ambdós grups.
Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 19 de gener de 2022
1.- Aprovació si escau de la pròrroga de l’encomana de gestió a la Mancomunitat des Raiguer del servei de recolzament jurídic.
ES PROPOSA
Que pel Ple de la Corporació s’aprovi la pròrroga de l’encomana de gestió del servei de recolzament jurídicadministratiu que presta la Mancomunitat des Raiguer, als termes i condicions aprovats a l’acord original pels
temps màxim possible, això és de 4 anys des de la primera aprovació (fins juliol 2025)
El Batle explica la proposta i ja que ningú desitja afegir res a la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
2.- Desestimació parcial de les al·legacions presentades al projecte de vial que donarà accés a la nova escola i
aprovació definitiva del projecte.
El Batle explica que en el darrer Ple se va aprovar inicialment el projecte del vial, s’ha sotmès a exposició pública i
s’ha presentat una al·legació del Sr. J.T.S que ha estat resolta a l’informe emès per l'arquitecte.
Intervé el Sr. Llobera per dir que al ser qüestions tècniques no poden valorar totes les seves implicacions, motiu
pel qual s’abstindran.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 5 vots a favor de Més i 3 abstencions del Partit Popular.
3.-Aprovació inicial si escau, del Reglament de teletreball de l’Ajuntament.
Atès que es considera d'interès per l’Ajuntament regular el règim de teletreball pels seus treballadors i treballadores que, segons les condicions de la seva feina, puguin desenvolupar-la en règim de teletreball. D’altra banda,
la implantació d’un règim de teletreball està directament relacionada amb les possibilitats de millora de les mesures de conciliació personal i professional i forma part dels drets dels treballadors i treballadores, motiu pel qual
també es considera interessant dotar d’una regulació a efectes de compaginar l’interès del treballador/a i de la
pròpia Administració.
ES PROPOSA que per part del Ple de la Corporació:
PRIMER.- S’aprovi inicialment el Reglament de teletreball de l’Ajuntament.
SEGON.- Que es procedeixi a l’exposició pública d’aquesta aprovació inicial al BOIB i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament per un termini mínim de 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació, perquè les
persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin adients.
TERCER.- Si no es presenten reclamacions ni suggeriments, l’acord inicial s’elevarà automàticament a definitiu.
El Batle explica la proposta i justifica la possibilitat d’aprovar aquest reglament de teletreball, ja que durant la
pandèmia i en confinament va demostrar ser molt útil i de fet, hi ha feines que són més productives a casa, sense
interrupcions; i seria una opció molt interessant.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
4.-Proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Atès que durant el mes de gener de 2022 han arribat factures de prestació de serveis realitzats durant l’exercici
de 2021, que no varen ser presentades per la persona interessada en termini i que a dia d’avui no comptarien
amb crèdit adequat i suficient per ser tramitades.
El Batle demana si n’hi ha qualque cosa a comentar i ja que ningú desitja afegir res, es sotmet la proposta a votació, i s’aprova per unanimitat.
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5.-Estimació bonificació del 95% de l’ICIO amb motiu de la construcció de la nova escola.
Considerant que l’Ordenança reguladora de l’ICIO d’aquest Ajuntament disposa al seu article 4.2 el següent:
«S'estableix una bonificació del 95% de la quota a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració.
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.»
Considerant que la construcció d’una nova escola al municipi podria ser considerada com d’especial interès ja que
suposarà una millora de les condicions educatives dels nins i nines de Mancor, què gaudiran d’una infraestructura
millor a l’existent ara mateix i que és d'interès del municipi que aquesta escola es dugui a terme.
ES PROPOSA
PRIMER.- Que el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta apreciï la urgència d’incloure aquest punt a la convocatòria del Ple ordinari de gener.
SEGON.- Que el Ple de l’Ajuntament apreciï l’existència d’una causa d'especial interès en virtut de les circumstàncies socials existents i per tant, aprovi la bonificació del 95% de la liquidació de l’ICIO de l’obra de l’escola nova a
favor de la Conselleria d’Educació.
TERCER.- Donar compte a la Conselleria d’Educació de la decisió que adopti el Ple.
El Batle explica la proposta i indica que aquestes bonificacions s’han d’aprovar amb cada sol·licitud. Sotmesa la
proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
6.- Aprovar inicialment la desafectació de la parcel·la 303 del polígon 1 i cessió IBANAT per la col·locació d’un
diposit d’aigua destinat a la lluita contra incendis forestals.
ES PROPOSA
Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament apreciï la urgència de la inclusió a l’ordre del dia d’aquest punt.
Segon.- Que el Ple de l’Ajuntament acordi aprovar inicialment la desafectació d’un tros de la parcel·la 303 del
polígon 1 de Mancor de la Vall, (antic Parc Verd), d’una superfície de 1.963,50m2, a fi d’alterar la seva qualificació
jurídica i poder destinar-lo a la cessió a l’IBANAT per a la col·locació d’un dipòsit d’aigua destinat a la lluita contra
incendis forestals.
El batle explica la proposta, ja que l’Ajuntament compta amb aquesta parcel·la que pot ser dedicada a determinades activitats, i una compatible seria la de la seva cessió a l’IBANAT a fi de què es pugui construir un dipòsit prefabricat d’aigua per contribuir a la lluita contra incendis.
Per poder fer això, és necessari procedir a la seva desafectació prèvia, per després continuar amb la cessió. Se
desafecten aprox 1900 m² i la resta es dedicaria a horts urbans.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova la desafectació amb 5 vots a favor de Més i 3 abstencions del Partit Popular.
Sotmesa la proposta de cessió, s’aprova amb 5 vots a favor de Més i 3 abstencions del Partit Popular, condicionada a l’efectiva desafectació.
7.-Precs i preguntes.
El Sr. Llobera presenta una sèrie de preguntes a l’equip de Govern:
1 Enllumenat públic:
Es demana si seria possible al casc antic posar més quantitat de llum als carrers més foscos, i si està previst fer-ho.
El Batle li respon que en principi no està previst, però que se pot estudiar. El Sr. Llobera indica que se pot especificar els carrers més afectats i comunicar-lo per a l’estudi de l’enginyer.
2. Escola Nova:
Manifesta el Sr Llobera que s’ha sabut per premsa que s’ha donat la llicència i demana que si se’n donen compte,
que s’informi abans a l’oposició. També vol saber quin termini hi ha per executar l’obra. El Batle li contesta que ell
sàpiga no hi ha termini, però que ell personalment va cridar el mateix dia al gerent de l’IBISEC per a dir-li que
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s’havia enviat la llicència i li van dir que a la major brevetat començarien la licitació. Indica també que ja s’ha enviat el projecte de l’escala d’emergència de l’antiga escola per autoritzar-lo.
3. Comportes clavegueram de Sant Joan i Salvador Beltran:
Concretament a aquests carrers, hi ha tendència a aixecar-se les tapes de clavagueram i el Sr. Llobera demana si
hi ha queixes de renou per aquest motiu. El batle li respon que d’aquests carrers concrets no li sona, però que
quan arriben queixes per aquest motiu, s’intenta aferrar les comportes a la major brevetat. En tot cas, es revisarà.
4. Centre Sanitari.
El Sr. Llobera s’interessa pel tema de les obres en el PAC. El batle li respon que queda pendent rematar fusteria i
tornar a muntar el bany, ja que no volen utilitzar el que està dins de la consulta del metge i el preferirien fora,
quan la intenció era fer un magatzem.
5. Queixes cementiri:
El Sr. Llobera indica que fa 3 anys se va aprovar un increment de preu del cementeri i troben que està descuidat
per part de la Funerària, i es necessitaria un poc més de neteja o al menys, mes constant. El batle diu que el comentarà amb la funerària perquè ho tinguin en compte.
6. Mesures de la Covid-19 a les activitats i Actes de l’Ajuntament:
El Sr. Llobera manifesta que en els darrers mesos s’estan fent coses però que no tenen molt clar què està bé i què
no; que hi ha actes que s’han suspès, altres que no. Que per exemple, a la pujada a Lluc a peu es varen posar moltes condicions com no donar menjar i begudes al camí, però no es va suspendre.
El batle manifesta que entén l’esgotament de la ciutadania, com ell mateix el pateix, però que s’ha d’atendre a les
normes, que canvien cada poc, i que s’intenta evitar situacions de risc i els efectes i contagis continuen.
Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 14 de març de 2022
1.-Aprovació, si escau, de la Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de l’IIVTNU per adequar-la al
Reial decret llei 26/2021de 8 de novembre.
Considerant que és necessari modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, a causa de la STC que declara inconstitucional el sistema de càlcul del tribut, tot
allò en compliment del mandat del Govern de l’Estat per adequar en el termini de 6 mesos les ordenances municipals.
ES PROPOSA
PRIMER. Que pel Ple de la Corporació s’aprovi inicialment el text de l’ordenança proposada i es publiqui en el
BOIB, durant un termini mínim de 30 dies perquè les persones interessades puguin presentar les al·legacions que
estimin adients. Si no se’n presenta cap, s’entendrà definitivament aprovada sense necessitat d’un nou acord
exprés.
El batle demana si tothom ha consultat l’esborrany d’ordenança i si es desitja comentar qualque cosa al respecte.
Ja que ningú desitja afegir res, se sotmet la proposta a votació i s’aprova amb el vot a favor de Més (5) i les abstencions del Partit Popular (3).
Altres informacions
OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA EN EL CEIP MONTAURA
Durant les vacances escolars de Nadal, l’Ajuntament va aprofitar per fer algunes
obres de manteniment i millora a les instal·lacions del CEIP Montaura. Les actuacions realitzades varen consistir en la construcció d’un petit traster a l'entrada de
l'edifici, la pavimentació d’algunes zones del trespol del pati, la substitució del
finestral de l'escala, la substitució de les portes de la caldera i l’elevació de les
parets de l'arener. Va quedar pendent la instal·lació d’una barrera més gran a
l’entrada del Passeig del Pedregaret. Totes aquestes millores s’han dut a terme
per part de l’Ajuntament a petició del claustre de mestres i de l'AMIPA.
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Durant aquest curs escolar seguirem fent obres de manteniment i millora de l'actual edifici. Entre aquestes actuacions està prevista la construcció d'una sortida d'emergència des del primer pis al pati. Per poder dur a terme
aquesta obra és necessària l’autorització del projecte per part de l'IBISEC ja que aquesta actuació afecta a l'estructura de l'edifici.
També podem destacar que el passat dia 30 de desembre de 2021 l’Ajuntament va enviar la llicència d'obres a
l'IBISEC per a que pugui construir el nou edifici d'ampliació del CEIP Montaura.
INSTAL·LACIÓ DE 128 FAROLES AMB TECNOLOGIA LED
L’Ajuntament ha instal·lat 128 noves faroles amb tecnologia LED.
Aquestes lluminàries incorporen un sistema de reducció de fluix que
s’activa en horari nocturn i en moment de poca afluència de vianants i
vehicles al carrer. D’aquesta manera l’Ajuntament continua executant
el pla de renovació de les faroles del casc urbà i alhora reduïm l’energia
consumida i les emissions de CO2 a l’atmosfera, aconseguint així un
estalvi energètic i un servei més eficient i sostenible als mancorins i
mancorines.
EQUIPAMENTS AL CASAL DE CULTURA.
L'Ajuntament ha adquirit 60 cadires plegables, un atril i una pantalla plegable per projeccions, gràcies a la subvenció del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell Insular de Mallorca.
Aquests equipaments es destinaran inicialment al Casal de Cultura i els emplearem a altres llocs del poble en cas
de necessitat.
El cost d'aquests nous equipaments ha estat de 3.198 €, dels quals 1.345,58 € han estat subvencionats per aquest
Departament del Consell Insular de Mallorca.
OBRES DE MILLORA EN EL PAVELLÓ MUNICIPAL.
L’Ajuntament va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació del projecte per a
la realització de les obres de reforma i ampliació mitjançant la construcció de dos magatzems i la reforma de
l’espai exterior del pavelló municipal.
Un d’aquests magatzems se cedirà al Club Ciclista Mancor de la Vall i l’altre magatzem serà d’ús municipal. La
reforma de l'espai exterior del pavelló municipal permetrà un millor accés al jardí botànic, així com la millora de
l'espai entre el pavelló i la pista de tennis exterior.
El pressupost base de licitació sense imposts d’aquestes obres de millora és de 88.283,74 euros. La data per a la
presentació d’ofertes d’execució per part de les empreses interessades acabava el dia 21 de febrer.
OBRES DE MILLORA EN EL PATI DEL CASAL DE CULTURA I DEL LOCAL DE LA TERCERA EDAT.
L’Ajuntament va publicar el passat 25 de gener a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació del projecte per a la millora de l’accessibilitat de l’espai exterior del Casal de Cultura i del local de la tercera
edat del poble.
Les obres consistiran en la dotació d’uns nous banys accessibles i adaptats en el local de la Tercera Edat i la substitució del paviment del pati
exterior del Casal de Cultura, la dotació d’elements per donar compliment a la normativa d’accessibilitat, l’eliminació dels parterres vegetals
existents per tal de millorar la xarxa de drenatge de pluvials existents i la
substitució dels bancs existents de formigó per bancs nous.
El pressupost base de licitació sense imposts d’aquestes obres de millora
és de 64.462,82 euros. La data per a la presentació d’ofertes d’execució
per part de les empreses interessades finalitza dia 8 de febrer.
INFORMACIÓ SOBRE UN DIRECTORI D’EMPRESES.
Així informava l’Ajuntament: Tens una petita empresa o PIME a Mancor
de laVall? Apunta't al directori de #MallorcaActiva i l' Ajuntament de Mancor de la Vall.
Si la teva empresa no apareix al directori, fes clic a l'enllaç i milloraràs la teva visibilitat digital. Informa’t a
l’Ajuntament.
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MILLORA DE LA TEULADA DEL TEATRE MUNICIPAL.
Després d'haver executat les obres de manteniment i millora de
l'interior del teatre municipal, l'Ajuntament va adjudicar les
obres de reparació i millora exterior de la teulada del teatre municipal.
Aquestes obres consisteixen en la instal·lació d'un sistema d'impermeabilització i aïllament tèrmic que permetrà una millor eficiència energètica de l'edifici, la col·locació de totes les teules i la
renovació de les canals. El pressupost d'execució d'aquesta obra
és de 45.500€.
AMPLIACIÓ DEL CEIP MONTAURA
Educació invertirà més de 965.000 euros en l'ampliació del CEIP
Montaura. El projecte preveu la construcció d’un nou edifici que dotarà el centre de 75 noves places. D’aquesta
reforma es beneficiaran els més de 160 alumnes i els futurs estudiants.
El Consell de Govern ha aprovat atorgar l’autorització a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius
(IBISEC) de la despesa de 965.118,87 euros per a la licitació de les obres d’ampliació del CEIP Montaura. Aquesta
actuació solucionarà els actuals problemes d’espai del centre i beneficiarà 160 alumnes del municipi.
L’ampliació del CEIP Montaura donarà resposta a les necessitats d’infraestructures del centre, el dotarà d’espai i
de més places escolars.
Aquest projecte l’ha d’autoritzar el Consell de Govern, atès que la iniciació de qualsevol expedient de despesa per
part de les entitats que integren el sector públic empresarial i fundacional, del qual es puguin derivar obligacions
econòmiques per a l’entitat superiors a 50.000 euros, requereix aquesta autorització.
Està previst que sortirà pròximament a licitació per més de 965.000 euros.
APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE EL INCREMENT DEL VALOR DE TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
El passat dia 14 de març, en sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament, es va aprovar l’Ordenança Reguladora
de l’Impost sobre el Increment del valor de terrenys de naturalesa urbana per adequar-la al Reial Decret llei
26/2021, de 8 de novembre.
D’aquesta manera, es complirà el mandat del Tribunal Constitucional de no sotmetre a tributació les situacions
d’inexistència d’increment de valor dels terrenys per als casos en què es constati, a instàncies de l’interessat. Així
mateix, es modifica el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l’impost perquè reflecteixi en tot
moment la realitat del mercat immobiliari i substituint-se els anteriorment vigents percentatges anuals aplicables
sobre el valor del terreny per a la determinació de la base imposable de l’impost per uns coeficients màxims establerts en funció del nombre d’anys transcorreguts des de l’adquisició del terreny, que seran actualitzats anualment.
A més, s’introdueix una regla de salvaguarda amb la finalitat d’evitar que la tributació per aquest impost pogués
en algun cas resultar contrària al principi de capacitat econòmica, permetent, a instàncies del subjecte passiu,
acomodar la càrrega tributària a l’increment de valor efectivament obtingut, convertint aquesta fórmula de determinació objectiva en un sistema optatiu que només resultarà d’aplicació en aquells casos en els quals el subjecte passiu no faci ús del seu dret a determinar la base imposable en règim d’estimació directa.
La Disposició transitòria única del Reial decret llei 26/2021, estableix que els ajuntaments que tinguin establert
l’Impost hauran de modificar les seves respectives ordenances fiscals en el termini de sis mesos des de la seva
entrada en vigor per a adequar-les al que es disposa en aquest Reial Decret llei.

L’AJUNTAMENT HA SERVAT
LES NOSTRES FEESTES DE
DE NADAL, CAP D’ANY I ANY NOU
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JOAN MORA SEGUÍ, So na Vaquera

ls companys i companyes de la quinta de 1943 des de fa anys
ens reunim per celebrar un dia de companyonia i germanor.
El dia 6 de novembre de 2021 celebràrem la nostra trobada que no
poguérem fer l’any 2020 a causa de la pandèmia del Covid. En
aquesta ocasió va estar amb nosaltres, acompanyat de la seva esposa, malgrat que no fos de la nostra quinta perquè va néixer el
febrer de 1944, en Joan de So na Vaquera. Fa molts d’anys que va
deixar Mancor i d’aleshores ençà ha vingut poques vegades al poble. Tenia contactes amb companys de la nostra quinta, sobretot,
amb en Toni Planas, Moreneta i n’Amador Ramis, de Massanella,
i darrerament també amb mi.
Parlant un dia
amb ell, que
resideix a Lanarote, s’inAmb el grup en el dinar a can Arabí
teressà per escrits de la revista Montaura, ja que la seva lectura li
recorda molt el seu passat, la seva infantesa i la joventut. Jo aquell dia li vaig suggerir que si venia a la
trobada podria veure i revifar el seu passat amb tots
els companys i companyes. Va dir que vendria. Va
venir i va estar amb nosaltres a la trobada que férem a
ca n’Arabí de Binissalem. Aquell dia es va comproEn Joan amb la seva esposa Silvana
metre en esser entrevistat. Aquí teniu les seves respostes. Supòs que molts de mancorins en llegir l’entrevista el recordareu. Joan, moltes gràcies per haver respost a l’interrogatori que et vaig enviar.
Comencem idò.
Quan vares néixer i quants anys tens?
Vaig néixer el 14 de febrer de 1944, això vol dir que ja he complit els
78 anys.

Saps a quina casa del poble vares néixer?
Crec que vaig néixer a la casa de So na Vaquera
El teu pare nomia Baltasar i ta mare Catalina. Com els coneixien,
quins eren el seu malnom. Ens parles un poc d’ells?
Mun pare sempre fou conegut com a Baltasar de So na Vaquera i mu
mare també, però a mu mare la situaven a ca na Catí, a sa plaça de
Baix on va néixer. Mun pare va néixer a So na Vaquera.
Quines feines feien el teu pare i la teva mare?
Record que mun pare feia feina a s’empresa Pujol d’Inca. Es dedicava al calçat en general. Pel que jo veia, quan en alguna ocasió vaig
anar allà on treballava, devia ser com un encarregat, perquè els treballadors li demanaven coses. Ell preparava ses mostres que enviaven
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Baltasar Mora, el pare d’en Joan

a diferents exposicions de sa península. Era un bon tallador de pells. Mu mare era mestressa de casa.
Normalment, es dissabtes, li ajudaven algunes filles de cas Ferrer, na Teresa, na Lluïsa...
Éreu quatre germans a la família, ens pot dir el seus noms i l’ordre de naixement de cadascun?
Sí, vàrem esser quatre germans. En Baltasar era es major. En Jaume es segon. Jo vaig ser es tercer i en
Gabriel es darrer. En intervals de 4 i de 5 anys.
Recordes on anares a escola i on feres els primers estudis?
De petit vaig anar a ca ses monges i mes tard a s’escola des poble amb D. Manuel Cavaller. M’agradava
més estar amb sa meva madrina Jerònima, a ca seva passava moltes hores jugant amb ets animals, estaven a ses afores des poble per can Quint i Escorca.
Anares a escola amb el mestre
Cavaller, recordes qualque anècdota d’ell?
Es mestre Cavaller me va ensenya
ses coses bàsiques, llegir, escriure, comptes, geografia, etc. Record des regle que tenia amb es
què mos pegava quan no fèiem
bonda. Record que a vegades es
borrador de sa pissarra volava i
pobret es que rebia.
Parlem un poc de la teva infància i
la teva relació amb els amics del
teu temps què recordes?
A l’escola amb un mestre accidental, Pedro Vallori, de can Nas
Vaig tenir molt bona sintonia amb
es meu cosí Tomeu, per jo era com es meu tutor i germà major. Ell m’ensenyà a conduir una moto Montesa, amb sa que feia malabarisme. En aquesta època vaig tenir molt de contacte amb es meus amics més
apropats, n’Amador de Massanella, en Toni de ca na Moreneta, en Miquel Ochogavia, n’ocho, entre
d’altres. De més jovenet record ses carreres que feia amb n’Amador, ell amb sa moto des seu germà Bernat, i jo amb sa Montesa des meu cosí Tomeu. Moltes vegades recorríem es pobles veïnats procurant que
sa Guàrdia Civil no mos agafàs.
Sabem que de petit vares tenir un accident que et va
provocar la pèrdua de la visió a un ull. Ens ho pots
contar?
Record que era un vespre d’hivern de l’any 54 o 55.
Dos des meus germans estudiaven a una taula grossa
i jo estava amb mu mare a una camilla. En front hi
havia sa xemeneia i d’amunt es pinte hi havia un
quinqué que de sobte va explotà sa tulipa. Jo en
aquell moment vaig aixecar sa mirada amb tan mala
sort que es vidres me pegaren a sa cara i alguns petits trossos al meu ull dret. Mun pare me va dur,
totd’una a un oftalmòleg, un Dr. Alemany Lohnteller,
un metge militar a una clínica des carrer d’ets Oms
- 22 -

Recordant el passat amb en Joan Martorell Moià

de Palma. Me va atendre de seguida, donada sa gravetat de ses ferides. Va poder slavar s’ull però sa
visió fou irrecuperable.
Després d’anar amb el mestre Cavaller, vares seguir altres estudis o començares a fer feina?
Mu mare volia matricular-me al Col·legi Beat Ramon Llull d’Inca, però aquest no era es meu destí. Degut a què no volia estudiar me posaren a fer feina. Vaig estar dos anys a Inca d’aprenent (mosset) en una
fàbrica de mobles a can Llabrés. Allà me posaren amb sa persona que era dissenyador de mobles, D.
Joan Llabrés.
Vares fer el servei militar? I si el feres a on el feres?
A causa des problema de s’ull vaig sortir excedent i no vaig fer es servei militar. Si l’hagués hagut de fer
m’hauria tocat automòbils.
Parlam un poc de la teva joventut i quines foren les primeres feines que feres.
Jo volia anar a Alemanya per aprendre s’idioma i recórrer el món. Mu mare no m’hi deixava anar tot sol
i vaig haver d’esperar a què es meu germà Jaume
acabàs sa mili. Gràcies a un alemany, que estiuejava
a Mallorca, i tenia una fàbrica de pastisseria a Alemanya, que va parlar amb els meus pares, vaig poder
anar a Alemanya, era l’any 1961 o 1962.
Vaig arribar a Monchengladbach. Allà sa família
Heinemann em va acollir per espai de tres anys i mig.
Ses meves primeres impressions quan vaig arribar,
foren ses dificultats que vaig tenir amb s’idioma i es
A Tailàndia amb Silvana, any 1976
fred molt fort que feia. Per aprendre s’idioma anava
ets horabaixes a s’escola superior des poble (Volkshochschule). També practicava s’idioma amb sa doctora Wenzel i amb es seus fills, Andreas i Cristina, amb es que vaig fer una molt bona amistat. Vaig descobrí que tenia facilitat pels idiomes i vaig aprendre s’alemany a sa perfecció, el vaig parlar com un nadiu. Pel que deien, els que me coneixien que el parlava millor que es meu germà Jaume.
Com va ser que començares a treballar en el turisme? La influència que reberes del teu germà Jaume i la
convivència amb ell.
Me varen cridar des Tour operador Tour Europa/Trans Europa per fer unes proves orals i escrites per
fer de guia representant de Mallorca. Vaig superar ses proves i amb un bon contracte, bon salari en

Guies de Turisme a Canàries
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marcs alemanys, vaig tornar a Mallorca. Es meu destí va ser s’Arenal i can Pastilla. Allà hi vaig estar
bastants anys. D’hivern em destinaven a Canàries. També vaig tenir altres destins: Costa Brava, Menorca, Eivissa entre d’altres. Durant aquells anys la companyia va canviar es seu nom per s’actual Tui.
Després vaig deixar Tui, per culpa des meu germà Jaume que va tenir un mal comportament.

Na Silvana amb un
tauró al Puerto del
Carmen de Lanzarote,
any 1981

Te vares casar i la
cosa no va funcionar
bé?
Sí, me vaig casar,
Na Silvana a les illes Cheygelles
però es matrimoni
només va durar set anys. D’aquest matrimoni tenc dues filles que
Descansant a Eivissa
viuen a Irlanda. Actualment estic casat amb Silvana Tamborini,
una italiana de sa zona de Llombardia, pintora aquarel·lista.
Tots dos vàrem realitzar unes proves, convocades pel Govern de les Illes Canàries, davant un tribunal de
sis persones, per aconseguir es títol de guia de turisme amb alemany, italià, francès i oralment en espanyol a Silvana. Ambdós vàrem aprovar i poguérem exercir de guies, no només a Canàries sinó a tot Espanya perquè sa titulació era reconeguda per tot. Va ser sa primera convocatòria, perquè de cada dia
era més necessari comptar amb persones especialistes en idiomes, davant s’avançament des turisme.

En Joan a Islàndia

- 24 -

Trobes que ha evolucionat molt el turisme en els anys que tu hi has treballat?
Es turisme ha canviat molt, com sa vida de ses persones. Ara es Turisme està molt massificat.
Passem a la teva jubilació i residència actual a Canàries i de manera especial a l’illa de Lanzarote. Com
passes els dies?
Me vaig jubilar als 65 anys. Visc molt tranquil a Lanzarote en una casa de camp cuidant es jardí de sa
meva residència.
En Joan ha tengut l’amabilitat de donar-nos la seva adreça
per si qualque dia anam a Lanzarote, gràcies Joan.
Ara, Joan, tens a la teva disposició la nostra revista per si
vols dir qualque cosa als mancorins.
T’agreesc, Jaume, de tot cor es vostre interès sobre sa
meva vida. Per circumstàncies que no venen al cas he
vengut poc al meu poble, de veres estàrem molt contents,
jo i na Silvana, de passar aquell dia amb es mancorins i mancorines de sa quinta de 1943. Jo vaig poder
parlar molt amb tots i vaig recordar es temps de sa meva infància amb tot els meus amics.
Reconec sa vostra labor amb sa publicació de sa revista Montaura que llegesc amb molt de gust i una
certa nostàlgia.
Gràcies, Joan, per les teves paraules. Quan tornis a Mallorca ens tornarem trobar, nosaltres, des de fa
anys, ens reunim cada any.
Jaume Gual Mora
INFORMACIÓ REBUDA DE LA SENYORA OLIVIA DELGADO MUÑOZ
A la recollida feta durant el mercadet de Nadal es recolliren 76,10 € que es lliuraren al mejador social de
Càritas Diocesana de Mallorca a Inca.
També es va fer una recollida de productes infantils per la campanya de la Creu Roja i una saca de joguines per a Càritas.

També AECC, el dia de la fira va replegar 488,20 € i 273,84 € el dia contra el càncer de mama.

GRÀCIES PER SER UN POBLE TAN SOLIDARI!!
- 25 -

ARA HA FET VINT ANYS ...
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de l’any 2002, recordarem:
La novetat principal d’aquest any, fou l’entrada en vigor de l’euro en substitució de la pesseta.
Dia 12 de gener l’Ajuntament organitzà una excursió per donar la volta al Puig Roig del terme d’Escorca.
El mateix dia 12 en el Casal de Cultura se celebrà un concert a càrrec del grup "El Diablo en el Ojo",
Els premis de les beneïdes de San Antoni, foren:
Animals: el mul de Joan Perelló, la cabra amb cabrits de Francesc Solivellas i la guarda d’ovelles de
Jaume Martorell.
Carrosses: 1r premi, Sa sitja. 2n premi, Sa tafona. 3r premi, El Galliner de sant Antoni.
A finals de gener fou elegit president de la societat de caçadors Sebastià Amer Alorda.
En el concurs de disfresses del carnaval, resultaren premiats:
1r premi,Guillem Amer per la disfressa
d’arab. 2n premi, Maria Moranta Frontera
per la disfressa de doctorada. 3r premi,
Teresa Fontanet Mateu per la disfressa de
romana.
Els dels grups: 1r premi, Hinduistes. 2n
premi, Greges. 3r premi, Feres i domador.
Dia 16 de març a l’església parroquial se
celebrà un concert coral a càrrec de la
Schola Cantorum de Mallorca.
La Setmana Santa, aquest any primarenca,
resultà freda i plujosa, però sols es suspengué la Davallada des de Son Tomeu.

Les hinduistes obtingueren el primer premi dels grups dis-

El CE MONTAURA, a la categoria Regional
fresses
Preferent de Futbol, ocupava el penúltim lloc a falta de set partits per acabar el campionat, havent guanyat
7 partits, empatats 4 i perduts 23 i marcats 31 gols i encaixats 86.
L’entrevista del trimestre fou feta a Jaume Martorell Martorell Puput.
Els naixements del trimestre foren:
Fou inscrit en el Registre Civil el naixement de Catalina Seguí Vallori nascuda dia 28 de desembre passat.
Dia 27 de febrer nasqué Llorenç Llabrés Ribot. Dia 6 de març nasqué Antoni Rigo Balaguer. Dia 20 de
març nasqué Neus Cànaves Aguiló.
Es registraren aquestes defuncions:
Dia 9 de gener morí Maria del Pilar Martinez Moyà als 47 anys. Era natural de Palma i feia temps que
vivia a Mancor. Dia 18 de gener morí Joana Pons Martorell, natural de Moscari, als 76 anys. Dia 2 de
febrer morí Josep Campins Bibiloni es Fornaret, als 74 anys. Era natural de Consell. Dia 13 de febrer
morí Bernat Vicens Mateu de Can Raixac, als 93 anys. Dia 17 de març morí Damiana Reynés Seguí
Gallineta, als 87 anys.
No es registrà cap matrimoni.
Gabriel Fiol Mateu

(De MONTAURA núm. 58)
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PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA DE MANCOR DE LA VALL

E

l passat dia 12 de febrer ens despertàrem amb una trista notícia, la mort de Mons. Antoni Vadell Ferrer. En Toni pels amics. Fou rector de la nostra Unitat de Pastoral des de l’any 2013 fins al 2017 que
fou nomenat bisbe auxiliar de Barcelona.
Va néixer a Llucmajor el 17 de maig de 1972, fill de Bernat i Antònia. Va ingressar al Seminari Menor de Mallorca quan tenia 14 anys. Acabat els estudis,
l’any 1998, fou ordenat prevere. Els inicis del seu servei a la diòcesi foren a la
parròquia del Beat Ramon Llull i al Col·legi diocesà de Santa Magdalena Sofia.
L’any 1999 va assumir la responsabilitat del Seminari Menor de Mallorca com a
rector. Tot i que són nombrosos els àmbits en què va realitzar el ministeri, n’hi
ha dos d’especialment significatius: la tasca docent, al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i a l’Escola Universitària Alberta Giménez. Va cursar estudis a
Roma, a la Pontifícia Universitat Salesiana, on obtingué el títol de llicenciatura
en Teologia, especialitat en Pastoral juvenil i catequètica. El segon àmbit
d’actuació fou la catequesi, un dels objectius de la seva vida.

Celebrant a Inca el dia de
Santa Maria la Major

No descuidà l’atenció a la vida parroquial, que compaginava amb les altres tasques que li eren encomanades. Va ser vicari de la parròquia de Sant Josep Obrer.
Al mateix temps que era rector de la nostra Unitat de Pastoral de la Mare de
Déu, era Vicari episcopal per a l’Evangelització (2013-2017).

L’any 2017 fou cridat al ministeri episcopal a Barcelona, i fou ordenat bisbe a la Basílica de la Sagrada
Família de Barcelona dia 9 de setembre de 2017.
El passat dia 19 de febrer se celebrà una missa funeral, presidida pel Senyor Bisbe, Sebastià Taltavull,
acompanyat d’altres sacerdots. Hi foren presents els familiars del bisbe Toni, la seva mare –el seu pare
havia mort quan ell era el rector de la Unitat de Pastoral–, el seu germà i els altres familiars.
Les persones que el conegueren, els anys que va passar entre nosaltres, trobaren sempre en ell un amic, disposat a ajudar, compromès en la seva tasca com a sacerdot i gran dinamitzadora de la
comunitat de la qual tenia cura.
Molts foren els escrits publicats, amb motiu de la seva mort, sobre la persona i la vida del bisbe Toni. Entre d’altres: Un amic
seu va escriure: “Des que vaig conèixer en Toni, sempre em va
cridar l’atenció l’amor que tenia a la seva família, especialment El bisbe Toni davant la Verge de Montserrat
al seu pare i a la seva mare. Més que estimar-los, els venerava... M’ha edificat, com a molts d´altres, com
a tothom, la manera com ha afrontat la seva malaltia i la
seva mort. M‘ha edificat, però coneixent-lo, no m’ha
vengut gens de nou. Perquè en Toni era un home de fe,
d’una fe autèntica i fonda, un home de pregària, un home
de Déu, un autèntic enamorat de Jesucrist, el Senyor de
la vida i de la mort”.

Amb un grup de joves que anaven d’acampada

Un altre amic s’expressava així: AGRAÏMENT. En Toni
vivia des de l’agraïment. No s’aturava mai de donar gràcies... per les coses grans, per la vida, per la família, per
la vocació, per l’amistat... i gràcies també per les coses
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petites de cada dia. Si alguna cosa, Toni, ens has ensenyat aquests darrers mesos és que si caminam de la mà
de Déu, no cal témer, sinó viure agraïts i confiats”.
Un prevere de Vic va escriure aquest comentari:
“Ens va deixar el passat 12 de febrer. I des de l'estiu
passat tot feia témer aquest desenllaç per la gravetat de
la malaltia que l'assetjava. El Bisbe Toni, des de l'any
2017, era bisbe auxiliar de Barcelona. I la seva mort ha
estat per l'Església de Catalunya una gran pèrdua. Portava a terme un treball exemplar en diversos camps de
Trobada de catequesis familiar
la vida pastoral de Barcelona, especialment entre el
món dels joves. I coordinava en l'àmbit català la tasca tan necessària dels catequistes. Són moltes i moltes les persones que arreu del país en patim la seva absència.
Era un home optimista i rialler. De rialla franca i acollidora, feia de la proximitat el seu distintiu més apreciat. Amb aquests cinc anys de ministeri episcopal s'havia
guanyat l'estimació de molta gent. I com passa sovint,
constatam que la vida és un misteri. I ens preguntam per
què una persona en la plenitud de la seva vida ha de
marxar? I malgrat se'ns obren molts interrogants, volem
considerar amb el profeta Jeremies: "els favors de Déu
no s'han extingit, no s'han pas esgotat ( ... ) la seva fidelitat és immensa". I aquesta fidelitat i bondat de Déu és la que predicava el bisbe Toni. Per tant, les seves
paraules i gestos al llarg de la vida avalen la seva confiança en Déu que fa noves totes les coses. I en
aquests mesos de malaltia destacà en una entrevista: "Des que estic malalt, veig com es desperta la tendresa al meu costat". Aquests moments, tristament ens calen a vegades, per experimentar la disposició i
l'afecte sincer dels altres. En aquests moments amb tanta boira en el sí de l'Església que cal combatre des
de dins i des de fora, però també amb un assetjament constant que
d'altres institucions humanes no pateixen per part dels mitjans: és
necessari que fixem la mirada en punts de llum transparent com el
bisbe Toni. I malgrat el buit que deixa, agraïm a Déu el seu pas
fugaç però fecund entre nosaltres.
En Toni Salvá, gran amic de Toni Vadell, el dia que aquest va
morir va publicar a les xarxes socials una cançó, amb lletra i música seva, titulada “Amic estimat”, (podeu veure la lletra al costat). Ara l’ha passada a vídeo, acompanyada de fotografies i també
intervencions de Toni Vadell.
Podeu veure el vídeo a: https://youtu.be/xpozYfOKlqY
(Amic estimat Toni Vadell)
També podeu visionar altres webs:
https://youtu.be/8_hgSDsoytE (Cataquesi de famílies)
https://youtu.be/UHRJVMhl3n4 (Missa funeral a la Seu)
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA
QUI DIES PASSA ANYS EMPENY
Mes d’abril.
El diumenge dia 20 de març passat va entrar la primavera i va seguir tota una setmana d’un temps molt
revoltós i amb molt de fred. Per altra part ja la nit del 26 al 27 vàrem canvia l’hora, avançant una hora els
rellotges.
Estam en el mes d’abril que començam amb els darrers dies de Quaresma, la Setmana Santa i Pasqua, dia
17 d’abril; les vacances dels estudiants que no iniciaran el darrer trimestre fins el dilluns de l’Àngel, dia
25 d’abril, que enguany coincideix amb la festa de
Sant Marc, festa a Sineu.
Diuen que si mengen caragols aquest dia no pateixen ictus a altres afeccions cardiovasculars. "Qui
menja caragols per Sant Marc, gaudeix de bona
salut de franc". El tercer trimestre del curs serà molt
curt i aviat els que acaben el batxillerat hauran de
rendir comptes a les proves de la selectivitat.
La setmana després de Pasqua tenen lloc les romeries a la majoria de pobles de la nostra illa. A Mancor
anirem a Santa Llúcia el dilluns de Pasqua. A altres
indrets fan romeria el dimarts i a Lloseta el dimecres;
a altres pobles la romeria se celebra el diumenge després de Pasqua, així ho fan a Inca al puig de Santa
Magdalena. El dissabte després de Pasqua, dia 23,
celebrarem la festa de Sant Jordi, dia del llibre.
Dites i gloses
“Abril acabat, hivern passat”. “No dones l’hivern
per passat fins que l’abril no s’haja acabat”. “No
donis l’abril per acabat si la lluna no ha passat”.
“Aigua de primavera, si no és torrencial, ompli la
panera”. “A l’abril cada gota val per mil”. “Primavera arribada, ovella esquilada”. “Els ocells tornen a
cantar, la primavera acaba d’arribar”. “La primavera, la sang altera”.

Romeria a Santa Llúcia, any 2005

Mes de maig
El mes de maig és considerat el més agradable i florit de l’any. Les pluges de maig són decisives per a les
collites i desperten la inquietud de l’home del camp si no plou. Hi ha la creença que l’aigua de maig té
certes virtuts. Es creu que beure aigua de maig comporta salut, que rentar-s’hi la cara afavoreix la bellesa
i que banyar-s’hi enforteix els cabells i els fa créixer
Dia 1 se celebra la festa del Treball, dia dels Treballadors, festa reivindicativa del moviment obrer mundial. Aquesta jornada fou establerta al congrés obrer socialista celebrat a París l’any 1889. Al nostre poble, l’Associació d’Amics de la Tercera Edat celebra la seva festa anual, amb una missa i un dinar de
germanor.

- 29 -

Dia 3 és la festa de la invenció de la Santa Creu. Aquesta festa commemorava la trobada de la Veracreu
per santa Elena, mare de l’emperador Constantí. Aquest dia tenia lloc la benedicció del terme municipal
des de les creus de terme. Amb aquesta finalitat s’organitzaven processons que anaven pel camp.
Dia 15 és sant Isidre llaurador, que
no hem de confondre amb sant Isidre
de Sevilla, l’autor de les Etimologies.
Isidre el llaurador o de Madrid, va
ser un camperol de Madrid, canonitzat al s. XVII i venerat com a sant

per l’Església Catòlica.

Dia 22 és Santa Rita. És una de les santes més populars de l’Església. És considerada la santa que aconsegueix coses impossibles i causes perdudes, així com la protectora de les dones víctimes de violència domèstica i dels problemes conjugals.
El dijous, dia 26, és la festa de l’Ascensió, a molts d’indrets la festa es passa al diumenge i no se celebra
el dijous.
Dites i gloses.
“Per Santa Creu, faves i pèsols per tot arreu”. "Maig calent i plujós, fa l’any ric i abundós". "Aigua de
maig, fa créixer el cabell un raig". “Pel maig, formatge i brossat”. "Tres dijous hi ha a l’any / que llueixen més que el sol: / Dijous Sant, dia del Corpus / i el dia de l’Ascensió". “Quan plou per l’Ascensió,
plou quaranta dies més: un dia sí, un dia no".
Mes de juny
El nom de juny sembla que deriva de la deessa romana Iuno. Aquests darrers dies de la primavera són
esplendorosos. La natura es troba en la seva plenitud i comença la fructificació. La vegetació és exuberant; és l’època de criança per a molts animals, tant silvestres com de granja, i les mosques, moscards i
altres insectes tornen a fer aparició. El dia 21 començarà oficialment l’estiu.
Dia 12 és Sant Antoni de Pàdua. Fou un frare franciscà, teòleg i
predicador catòlic del s. XIII. És un dels sants més populars del
santoral, per mor dels miracles que se li atribueixen. Se’l representa amb un nin Jesús al braç i un lliri blanc a la mà.
Dia 15 és Sant Bernat de Menthon. És el patró dels muntanyencs,
excursionistes i gent de muntanya.
El dijous dia 16 de juny serà la festa del Corpus. És una festa en
què es commemora la institució de l’Eucaristia. La festa fou instituïda pel papa Urbà IV l’any 1264. La festa es passa al diumenge
següent, dia 19.
El divendres dia 17, vuit dies abans de Sant Joan, com cada any,
tendrà lloc el pregó de les festes del nostre patró, que donarà sortida als dies de festa.
Dia 29 serà la festa de Sant Pere, patró dels pescadors i per això es
fan processons marineres als nuclis costaners.

Per Sant Pere, enrevolten sa figuera

Acabarem el mes amb la festa de Sant Marçal, cura el dolor (reuma), com diu la glosa, “per què no hi
veniu, amor, / a missa a Sant Honorat, / que cura de mal cap, / i a Sant Marçal que cura el dolor?”
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Dites i gloses
“Pel juny, la faç al puny”. “De tard o de lluny, Corpus pel juny”. “Sant Antoni té virtut: fa trobar el que
és perdut”. “Si plou a primers de juny, el bon temps és lluny”. “Juny, juliol i agost, ni dones, ni carn, ni
most”. “Abans de Sant Joan, no alabis la collita”. “De Sant Joan a Nadal, mig any cabal”. “El dia de
sant Joan / és un dia d’alegria / fan festa els cristians / i els moros de moreria”. "Per Sant Pere enrevolten la figuera”. “Sant Pere és a vint-i-nou / i sant Marçal és a trenta, / i l’endemà ja mos entra / es primer de juliol”.
Fases lunars
Abril. Lluna nova, dia 1, a les 08:24 h. Quart creixent, dia 9, a les 08:48 h. Lluna plena, dia 16, a les
20:55 h. Quart minvant, dia 23, a les 13:56 h. Lluna nova (altra vegada), dia 30, a les 22:28 h.
Maig. Quart creixent, dia 9, a les 02:21 h. Lluna plena, dia 16, a les
06:14 h. Quart minvant, dia 22, a les 20:43 h. Lluna nova, dia 30, a les
13:30 h.

Zona temperada nord

Juny. Quart creixent, dia 7, a les 16:18 h. Lluna plena, dia 14, a les
13:51 h. Quart minvant, dia 21, a les 05:11 h. Lluna nova, dia 29, a les
04:42 h.
Solstici d’estiu. El dimarts 21 de juny, a les 10:14 h. entrarà el Solstici
d’estiu, que comporta el canvi d’estació. Comença l’estiu. Els raigs del
sol arriben a la seva màxima perpendicularitat, pel que el flux de radiació solar que rebem també és màxim.

Zona temperada sud

LA NOSTRA LLENGUA
Refrany popular. ”A la taula d’en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat”
Qui era aquest Bernat? Podem suposar que era un abat, perquè també existeix la variant “A 1a taula de
l’Abat, qui no hi és, no hi és comptat. Era costum que quan el pare abat s’asseia a taula, ja no ho pogués
fer cap més germà que arribàs tard. Aquest costum va donar peu a la formació de la parèmia, emprada per
indicar que no es té en compte ni en consideració a les persones absents a l’hora dels àpats o, per extensió, a qualsevol trobada, reunió, etc. Es pot entendre en el sentit de l’altre refrany popular, “ A 1a taula
i al llit, al primer crit”.
En castellà, sense personalitzar i d’una manera més genèrica, diuen: Quien no parece, perece, i la
podríem mig emparentar amb aquelles dites “Quien fue a Sevi11a, perdió su silla”, “En la mesa de
Torcuato, quien no está, no tiene plato”.
Etimologia de taula - del llatí tabula, “post, tauló”, que substituí el llatí mensa,”taula”.
Una frase feta. Enviar a porgar fum.
El mot “porgar” significa netejar els cereals i llegums, “porgar blat, porgar faves”. Per dur a terme això,
es col·locaven els grans dins un garbell, i se remenava fent uns moviments circulars, provocant que la
pols i altres impureses dels cereals o llegums s’elimininassin.
En relació amb la frase, literalment, “porgar fum” no té sentit, ja que el fum passaria a través de la reixeta
del garbell. En un sentit figurat, “enviar a porgar fum” és una manera de rebutjar una persona o una
proposta. Amb un exemple s’entendrà millor: “Aquell al·lot li ha demanat per festejar, però ella l’ha
enviat a porgar fum”, això vol dir que l’al·lota no li ha acceptat la proposició.
Trobam altres frases que volen dir el mateix: “Enviar a rodar”, “enviar a fregir ous de lloca”, que
s’assembla a l’expressió castellana “mandar a freir espárragos”.
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Usos lingüístics. Oncle, blonco, conco, tio
La paraula tio figura al DCVB, amb el significat oncle, i amb altres significats secundaris; en castellà tío.
A l’apartat d’etimologia consigna "pres del castellà". No hi ha dubte, per tant, que es considera tio
admissible, encara que es creu preferibles les altres formes. No trobam la paraula tio ni al Diccionari de
l’Institut d’estudis catalans (IEC) ni al Fabra, ni al Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana (però tampoc no
hi trobam blonco, ni conco amb aquest sentit). La filòlega, Aina Moll, als escrits de “Línia directa”,
referint-se a aquests mots, en resposta a una pregunta d’una mestra, diu: “Fa bé d’emprar tio amb els
nins, encara que també els ha d’ensenyar oncle (més tard, si vol), i els ha de fer entendre que aquesta és
la forma estàndard vàlida per a tot l’àmbit de la llengua catalana i per això és preferible en els usos
formals, mentre que tio, blonco i conco, d’àmbit més reduït, són més propis dels registres col·loquials”.
Mots en desús.
Capcurucull i la variant capcaracull, equival a la paraula “cim”. Així ho defineix el DCVB “L’extremitat
més alta (d’un arbre, d’una muntanya, d’un edifici, etc.)”. En castellà cúspide, cima, copete, cumbre.
Exemples “Ha pujat al capcurucull per tomar ses garroves”. “Des de ca meva veig es capcurucull des
puig de Massanella”. També es pot emprar la paraula “cresta” com a part superior d’una muntanya, que
forma la línia divisòria dels dos vessants.
Cuculla (o cucuia). El DCVB dona diferents accepcions, però aplicat a l’altura diu així: Cim agut de
muntanya; en castellà cumbre. Ex. “Saluda ses cucuies eternament nevades”. El diccionari (IEC) defineix
cuculla: “Cim agut de muntanya” i també “Acabament punxegut de qualsevol edificació”.
Un llibre. El país de l’altra riba de Maite Salord, III Premi Proa de novel·la.
Així presenta el llibre l’autora: “El país de l’altra riba té de punt de partida els
menorquins que van emigrar a Alger però la clau de volta de la història me la va
donar la notícia de la gravació, per primera vegada, d’imatges del Junker 88
enfonsat davant l’illa de l’Aire al sud-est de Menorca. Quan la vaig llegir, vaig
pensar que les bombes d’aquell avió nazi, enfonsat el febrer de 1943, podien
haver caigut damunt la colònia de maonesos, com es deien els menorquins que
vivien a prop d’Alger. A partir d’aquí, vaig anar construint la novel·la que té com
a teló de fons alguns dels grans desastres de la història europea del segle XX, com
la deportació nazi o la batalla d’Alger”.
Maite Salord. Va néixer a Ciutadella (Menorca) el 1965. És professora de Llengua i literatura catalanes a
l’IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella i membre de l’Institut Menorquí d’Estudis. Va ser regidora de
l’Ajuntament de Ciutadella del 2005 al 2012. Del 2011 al 2021, en representació de Més per Menorca, va
ser consellera del Consell Insular de Menorca, i Presidenta del Consell del 2015 al 2017. Entre d’altres és
autora de La mort de l’ànima (2007) i L’alè de les cendres (2014), que recull el testimoni dels vençuts el
1939 a les Illes Balears.
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DE TU A TU... MIQUEL AMENGUAL ABRINES

n Miquel Amengual Abrines, de mal nom és més conegut com en Miquel d'es Cinc Germans, és un
jove apassionat de la vida rural i dels animals. Els qui el coneixen bé saben que a cases és mal de
veure ja que està tot el dia per amunt i per avall fent feina, bé sigui domant cavalls o bé sigui ajudant a
qualque amic pagès tonent ovelles.

Una cançó… Todo el día de barras de “Tote King”. La seva lletra s’identifica amb molt amb mi i a
segons quin punt la meva vida i la del artista coincideixen.
Un color… Verd, som una persona que li agrada el camp i la muntanya. La mar i la ciutat no me maten.
Un animal… Qualsevol mamífer, m'agraden tots i
n'he tenguts molts: cans, ovelles, conills,
cavalls… Des de petit ja era ben animaler.
Una pel·lícula… Babe, El cerdito valiente. D'aquí
supòs que neix la meva afició pel pastoreig
d'ovelles i moure guardes i ramats així com la
vida del camp.
Una persona que admires… En Guillem Coll, es
Sinever, per la seva trajectòria professional i
personal. Una persona del que es pot aprendre
moltíssim.
Una data especial… Cada dia 21 d'Abril.
Un nom d’home… Tomeu.
Un nom de dona… Margalida, és com es nomen
mu mare i la meva germana. Dues persones vitals
a la meva vida.
Un defecte… No en tenc cap que jo recordi jajaja.
Una virtut… Torna a llegir la resposta anterior.
Un llibre… Un llibre que va escriure José Luís Ramos Paul y Dávila que se deia “El Sentir Equestre”. Un
llibre molt interessant per a tots aquells qui es dediquen als cavalls de manera professional com per
aficionats.
El teu lema… Mi forma prohibida es libertad es una frase del grup “Los Delincuentes”.
El teu plat preferit… Frit de matances fet de ma mare.
Què t’agrada de Mancor?... La gent de tota la vida; la gent de sempre. Sobretot la seva gent major amb
els seus sabers i, per lo general, les seves poques ganes de molestar a ningú.
Què no t’agrada de Mancor?... La forma en què ha evolucionat el poble. Cap a on ha evolucionat i en
que s'ha convertit el poble. En definitiva, ja no hi ha cap diferència entre Mancor i Son Rapinya.
Qui t’agradaria que contestàs a aquest qüestionari?… En Josep Grau.
Joan Coll Mir
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ARRELS
rriba el final del trimestre i hem parlat amb en Juan Torrens, tresorer de l’associació ARRELS, perquè ens conti un poc les activitats realitzades al començament d’aquest any i les novetats que ben
segur tenen preparades.

A

Hola Juan, benvingut una vegada més, per contar-nos noves de la vostra associació.
Hola Jaume, gràcies a tu per convidar-me.
Arrels ha pogut fer qualque actuació dins aquests primers mesos del 2022?
Actuació cara al públic, no hem pogut fer-ne cap. La que teníem programada, el 28 de desembre passat,
pel dia de l’Estandard tampoc la poguérem dur a terme ja que la Covid ens ho va impedir. Ara bé, internament hem fet molta feina, especialment aquest mes de març: hem celebrat
l’Assamblea Anual de Socis; hem reprès els assajos dels cavallets; vàrem començar a programar un intercanvi amb la colla de Falcons de Vilafranca del
Penedès, encara que no ha arribat a bon port però a canvi estam programant un
intercanvi amb ells i la colla de castellers de Mallorca; hem programat altres
actuacions i activitats, com la de dia 2 d’abril.
Bé, bé, anem per parts. Te veig molt animat i ens ho has d’explicar tira a tira.
Dius que l’intercanvi amb la colla de Falcons no es farà però, qui són aquests
Falcons?
Els Falcons són una colla que va néixer l’any 60 a Vilafranca del Penedès,
molt arrelada allà, que es dedica a fer figures amb els seus components, diferents a les dels castellers ja que aquests elaboren torres verticals, mentre que els
Falcons les fan tant verticals com horitzontals. Així és un poc mal d’explicar però si venen a Mancor les podreu veure i ho entendreu.
Me’n faig una idea, però també dius que
no vos donau per vençuts i programau
un intercanvi amb els castellers de Mallorca. Explica, explica.
Bé, aquest està en fase de negociacions,
encara que en bon camí. Els “Castellers
de Mallorca”, són de Palma i el dia 18
de juny celebren el seu aniversari amb
actuacions a la plaça Major de Palma,
convidant els “Al·lots de Llevant”, la
Actuació dels Falcons a Vilafranca del Panadès

colla castellera de Manacor, i els Falcons. La idea és
que nosaltres, xeremiers, gegants i cavallets, actuem
a la plaça Major el dissabte capvespre i els Falcons i
Castellers de Mallorca actuïn a Mancor ‘endemà, el
diumenge dia 19, dins el marc de les festes de Sant
Joan. Tal vegada, hi ha possibilitats que els “Al·lots
de Llevant” se sumin a l’actuació de diumenge, ja
veurem. També els Falcons vendran a dormir a Mancor el dissabte a vespre, i estaran al nostre poble fins
que surtin cap a Barcelona.
- 34 -

Joan, això és molt interessant. No hem vist mai aquests falcons i crec que tots tenim ganes de veure’ls.
Esper que l’intercanvi vagi bé i puguin venir a Mancor, tal com els castellers. Perdona que abans no te
deixat continuar amb el que ens deies d’altres programacions. Conta, conta.
Supòs que la revista es publicarà dins la primera
setmana d’abril i el que te contaré ara ja haurà passat. El dia 2 d’abril es vol commemorar la independència de Mancor de Selva. L’any 2025 es complirà
el centenari i l’Ajuntament inicia una festa que serà
molt grossa d’aquí tres anys. Ses tres colles operatives d’Arrels actuaran a partir de les 11 i hem previst
que el primer ball de Festa Pagesa es faci amb els
gegants. Després de les actuacions, tots els que participem a la festa farem un dinar de germanor al Casal.
També volem fer la II edició del Concurs de Pa amb
Oli, esperem que a finals de maig, amb el mateix format que l’any 2019 i més premis.
Més complicat serà fer la II edició del Concurs de
joves talents musicals, el “Biniarrels Festival”. Aniria bé que ho poguéssim organitzar i celebrar a mitjan juliol.
Ja per acabar, possiblement, farem la II edició del
Castellers de Mallorca
tast de vins, un concurs de lectura de rondalles i ja cap a finals d’any, la “conquesta de Mancor, segons
Arrels”.
Molta feina per fer, esperem que tots aquests projectes es duguin a terme. Però Joan, aquesta mitja rialla,
que vol dir?
No res, no ho puc contar tot i ens reservam pel tercer trimestre una notícia que
ara està en estat embrionari però que
apunta a què tendrem una bona sorpresa
per a la fira.
Amic Joan, em deixes amb una gran incògnita, però amb tota aquesta informació,
les mancorines i els mancorins ens podem
donar per satisfets i esperam i desitjam, de
tot cor, que aquestes actuacions es puguin
fer i siguin un èxit. Moltes gràcies Joan,
no dubtis que la revista Montaura estarà a
l’aguait i en contacte amb ARRELS i es
farà ressò de les vostres activitats.

Els nostres gegants en una trobada gegantera

Redacció
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AGRUPACIÓ FESTA PAGESA

H

a fet dos anys des de que ens van confinar. Va arribar un virus desconegut i vàrem haver de quedar a casa durant molt de temps. Els nostres infants varen
deixar d'anar a escola, a les activitats extraescolars, entre elles, els balls mallorquins.
Les mestres de ball els enyoràvem. Amb l'article volem recordar la valentia i
l'adaptació excepcional dels nins i nines, en concret dels nostres balladors i balladores més petits a la nova realitat d'aquell moment tant difícil.

Nosaltres seguim amb els assajos cada dilluns de 18 a 19 hores pels infants de 3 a 5 anys i de 19 a 20 hores pels de 6 a 12 anys. Preparam les properes actuacions de dia 2 d’abril i Santa Llúcia. Vos esperam a
les ballades gaudint dels nostres balls.
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REVISTA ESCOLETA MUNICIPAL EI MONTAURA

C

omençam un nou any, amb moltes ganes i amb un desig de canvi i de millora. La situació de la
Covid-19 ha millorat i això també ajuda a la nostra tasca.

Es permet durant el temps d’esbarjo poder retirar la
mascareta, els grups de convivència estable també desapareixen i es permet compartir propostes amb els
infants. Encara que estigui permès, nosaltres continuam vetllant per la
seguretat dels infants i per aquest
motiu només ens
reunim en ocasions
especials,
continuam respectant els
espais de cada grup
d’edat.
Després de les vacances de Nadal,
ens preparam per celebrar sant Antoni, enguany amb molta il·lusió ja
que es poden fer reunions socials i els infants ho viuen activament.
Decoram les nostres aules, cantam cançonetes, berenam de sobrassada i botifarró,
feim màscares, tocam la simbomba...
També donam cabuda al dia de la Pau, cada
grup d’aula fa una decoració per compartir
a l’entrada. És important educar en valors,
hem de distingir diferents conductes i

ajudar a desenvolupar consciència moral. Els
valors es transmeten amb la convivència i
l’exemple. Els valors fan que les persones ens
comportem prenent decisions adequades
sense fer-nos mal a nosaltres mateixos ni als
altres. Podem començar desenvolupant
autoestima, empatia i sensibilitzant en relació
als altres.
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A més continuam amb les nostres rutines, seguim treballant
el dia a dia, i realitzant propostes adaptades a la vida quotidiana.
Per Carnaval, tot s’hi val. Arriba febrer i ens preparam
per gaudir d’aquesta festeta. Proposam durant la
setmana que els infants que vulguin participin duent
un complement o pintant-se. El divendres cada nin i
nina pot triar si se vol disfressar i venir vestit a
l’escoleta com més els hi agradi.
El mes de
març arriba
la primavera,
el temps no
ens acompanya gaire però així i tot intentam fer activitats exteriors.

Dilluns 21 de març rebem dues practicants de l’Institut Antoni Maura, estaran amb nosaltres durant un
període de temps, esperam que se sentin acollides per tots nosaltres i que gaudeixin d’aquesta tasca,
educar és créixer.
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BENVINGUDES
MARIA DEL MAR I CAROLINA!!!
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CEIP MONTAURA

J

a creuat l’equinocci d’aquest segon trimestre escolar, són molts els temes que podríem reflectir en
aquests fulls que tenim al davant: la ja a hores d’ara esgotadora pandèmia, una nova llei educativa
que una vegada més està subjecte a criteris i canvis polítics i un reguitzell de projectes i quimeres que
defineixen i dinamitzen l’univers escolar.
Arribada però la primavera, pensam que és un bon moment per fer balanç de l’evolució del nostres
espais verds particulars: l’hort i el jardí botànic.
Els alumnes de 6è de primària ens conten…
Ja han transcorregut dos cursos escolars des que els alumnes del tercer cicle encetàrem el projecte del
muntatge del jardí botànic.
El projecte va ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Mancor i l’Ibanat, institucions
que encara ara ens continuen proporcionant la seva ajuda.
Aquest espai està situat darrera del poliesportiu: Hi anam una vegada per setmana i allà hi realitzam
diverses i diferents tasques: sembra de plantes autòctones, manteniment de les ja sembrades,
col·locació de cartells informatius, fabricació de cases niu, crema de residus…

Mentrestant, a l'hort escolar...
Gràcies a la família de na Joana Maria Alba podem comptar amb un hort escolar ubicat just al costat de
l'escola. Durant aquest curs, na Maria del Mar, la nostra mestra de religió, n’és l'encarregada.
Aquests mesos començam a recollir-ne els fruits! (i les verdures!!!).
Ha estat un procés dilatat en el temps que es va iniciar amb la preparació de la terra, gràcies a la
col·laboració de famílies voluntàries.
N’hem seguit amb la sembra, cura i recollida d’uns productes que han estat oferts a les famílies.
N’estam molt contents i orgullosos de la feina que hem fet tots els nins i les nines. Ens hem engrescat
molt en aquesta tasca de camperols!
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Recordau que per saber-ne més i conèixer tot el que es mou al nostre centre ens podeu seguir a la web
https://redols.caib.es/c07002324
I en temps de romeries populars, gastronomia, llibres, roses i aigües mil, us desitjam unes bones festes
de Pasqua. Ah i anau alerta que diu el costumari: qui per l’abril, arrenca un card, en neixeran mil!
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C E. M O N T A U R A

l passat dia 20 de març, al camp de Turixant del CE. Montaura de futbol, se celebrà la
Diada de futbol que va reunir grups de la categoria d’Infantil (preiniciació i iniciació),
en concret 15 equips de preiniciació i 5 equips d’iniciació. L’acte va tenir el suport de
l’Ajuntament de Mancor i del Consell de Mallorca.
La trobada va ser tot un èxit, malgrat a moments hi feu acte de presència la pluja. Les
persones que regenten el bar varen tenir el detall de regalar a tots els participants una
botella d’aigua i una "Quelymerienda".

- 42 -

GE

CE. MONTAURA

BINISSALEM

QUEENS COLLEGE
CCOLLEGE

CE. MONTAURA

SANTA MARIA.
MONTAURA
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
04/02/22 CLM “Aprendre a parlar amb les plantes” Marta Orriols

La protagonista és la Paula, una neonatòloga
de quaranta-dos anys, a qui se li mor la parella en un accident. Poques hores abans, la seva parella, el Mauro, li deia que la deixava
per una altra dona.
Molts dels membres del club de lectura hem
estat d’acord que la Paula, la protagonista del
llibre, ens ha semblat un personatge poc amable, esquerp, aspre, solitari, que ens ha despertat ràbia, empatia, compassió a mesura que
hem anat llegint les pàgines de la seva reconciliació amb el món, amb la seva vida.

17/02/22 Contacontes amb els
nins de 5 anys del CEIP Montaura “El quadre més bonic del
món” i “El pirata de les estrelles”.
Visites que ens encanten!! Contacontes i tallers amb els nins de 5
anys del CEIP Montaura.

24/02/2022 Club de lectura Biblioteca-Escola 4t CEIP Montaura “Ottolina i la gata groga” Chris
Riddell
Si vos agrada resoldre misteris, col·leccionar coses estranyes, la intriga, els gossos, les desaparicions, els
plànols, fer de detectius, les disfresses i les aventures… segur, segur! que Ottolina vos enganxarà com els
ha passat als nins de 4t del CEIP Montaura, que ja han començat a llegir altres títols de la col·lecció.
No hi faltaren les disfresses!!
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09/03/2022 Club de lectura Biblioteca-Escola 6è CEIP Montaura “Un petó de Mandarina” Eulàlia
Canal
"Un petó de Mandarina"
d'Eulàlia Canal ens ha enamorat, hem pogut assaborir
amb els nins de 6è del CEIP
Montaura, el relat del primer
amor d’en Tavi, un noi que
s’enamora de la Vanina, una
nova companya de classe,
molt sensible i misteriosa, que
ha hagut de fugir del seu país
en guerra.
Amb el compromís de fomentar el gust per la lectura, així com
l’educació en valors hem muntat un Racó Violeta de lectures relacionades amb la igualtat de gènere i oportunitats, el feminisme,
Coeducació... la lluita per la igualtat continua viva, i aquestes lectures ho reflecteixen. Passau a cercar la vostra per la Biblioteca!!
10/03/22 CONTACONTES ”Em diuem Pigues” Contacontes per
educar en valors a càrrec de Púrpura Events. 8#
El protagonista en "Pigues" es demana, per què hi ha coses de nins i
coses de nines? I ningú no li respon, perquè ningú sap la resposta.
És un d'aquells contes de doble fons, que entretenen alhora que ens
ensenyen alguna cosa. Ens parla de la igualtat de gènere i dels prejudicis.

17/03/2022 Club de lectura Biblioteca-Escola 5è
CEIP Montaura “Les Bruixes” Roland Dahl.
Les bruixes de debò es vesteixen amb roba corrent i
s’assemblen molt a les dones corrents. És per això
que són difícils d’enxampar. Aquesta és la sorprenent història d’una víctima de les males arts de la
Reina de les Bruixes: un nin de set anys que
s’enfronta amb totes les bruixes d’Anglaterra, amb
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la sola ajuda de l’àvia més
adorable que us pugueu
imaginar.
Un clàssic del nostre club de
lectura que ens
encanta i recomanam.
18/03/22 CLM “El Ball” d’Irène Némirovsky
“El ball’
d’Irène
Némirovsky,
ens apropa al
París de
començaments
del segle XX,
quan una
família de nous
rics es trasllada
a viure a un
dels bulevards
més luxosos de
la capital francesa. L’autora fa una crítica ferotge a la
hipocresia de l’alta societat francesa, extrapolable a la de qualsevol altre país, on les enveges són el plat
predominant i les aparences són el més important, així com la relació cruel entre una mare i una filla.
31/03/22 Capvespre de Teleclub amb la projecció de la pel·lícula “ Persepolis” V.O.S
”Persepolis” és l'adaptació del còmic de Marjane Satrapi, en què se'ns narra la infància i la joventut d'una
dona iraniana al seu propi país i fora d'ell. Com que era nina va presenciar un canvi de règim de fatals
conseqüències, en què la llibertat individual va ser molt danyada. El paper de la dona en aquest país va
canviar dràsticament i en comptes d'avançar, es va tornar enrere en el temps, civilitzadament parlant. La
història se centra en el personatge de la mateixa Marjane, que durant molt de temps es va trobar perduda,
tant pels canvis a casa seva, com per no adaptar-se fora del seu país quan en va sortir.

Cati Llabrés, Bibliotecària
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EL RACÓ INFÚS

ormalment són de color vermell però també en podeu trobar en el mercat de color groc,
taronja, rosat, púrpura, verd o blanc; inclusiu en veureu de multi-colorats i retxats, perquè
són combinacions dels anteriors que han provocat les abelles mentre duen a terme la
pol·linització. El nom científic és solanum licopersicum; solanum paraula del llatí sol-solis “el
sol”, perquè és pròpia dels llocs assolellats, i lycorpersicum del grec, per la seva semblança,
quan el fruit és verd, amb el melicotó que, a l’època de quan arribà a Europa, era com anomenaven aquest darrer fruit a Grècia. Estam descrivint la tomàtiga, originària d’Amèrica Central,
Mèxic, i nord i nord-est de Sud-Amèrica. El seu ús
com a aliment l’haurien originat els nadius de Mèxic
o Perú, entorn al 600 aC, essent impossible destriar
quin país va ser primer per ser una disputa acalorada. Des de bon principi va ser consumit tal qual ho
feim actualment: crua sola o en ensalada, en salsa,
en puré, fent un suc, seca, etc.
Les tomàtigues són del gènere solanum, de la mateixa família que les patates i que les albergínies. Les tomàtigues primeres o ancestrals eren de
tres colors: vermell, groc i verd. La varietat vermella (solanum licopersicum) és la més estesa;
la verda (physalis ixocarpa) és present en els estats del nord de Mèxic; i la groga (licopersicon
esculetum) rarament és cultivada. El nom tomatl o xitomatl prové de l’idioma asteca nàhuatl
(que es pot traduir com a “llombrígol gros d’aigua”). Del nom que li donaren els asteques deriven les diverses denominacions arreu del Món: tomàtiga, tomate, tomat, etc. Les tomàtigues
cultivades varien en grossària des de la tomàtiga cherry que té entre 1 i 2 cm. fins a les tomàtigues beefsteak que arriben als 10 cm. Les varietats més comercialitzades tenen com a mida el
5 o 6 cm. La varietat primigènia que permeté elaborar la tomàtiga cultivada va ser la tomàtiga
silvestre cherry o de cirera (solanum lycopersicum var cerasiforme), que creix de forma espontània a les regions tropicals i subtropicals de tot el Món, abandonada de cultius o accidentalment introduïda. És la primera que dugueren els expedicionaris a Espanya, on es sembrava a
dins cossiols.
Tal com dèiem els espanyols dugueren la tomàtiga a Europa l’any 1540, portada per Hernan Cortés. També la distribuïren entre les colònies espanyoles assentades a Amèrica i, des
d’aquestes, a Filipines, que és per on tengué
entrada en el continent asiàtic. A Itàlia la primera varietat que es va cultivar va ser la de color
grog que foren descrites, el 1554, pel botànic
italià Piero Andrea Mattioli (que la va confondre
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amb les albergínies) i l’anomenà “pomo d’oro” (poma dorada); per això ells, actualment,
l’anomenen “pomodoro”, sigui la varietat que sigui. A França, anys més tard, va ser coneguda
com “pomme d’amour”, (poma d’amor), referint-se a la varietat vermella, actualment li diuen
tomate. A Anglaterra no es va començarà cultivar fins el 1597, si bé la consideraven no apte pel
consum humà per la seva toxicitat (es cert que les fulles i els troncs contenen un glucoalcaloide
tòxic, però el fruit és segur); encara que els anglesos opinessin així, en el segle XVIII, es consumia per tot arreu i “d’ús diari” a ensalades, cuinats i amaniments, tal com indicava
l’Enciclopèdia Britànica.
La tomàtiga crua té un 92 % d’aigua, a més
disposa de carbohidrats, potassi, magnesi,
fòsfor, calci, ferro, fibra vegetal, vitamines A,
B1, B2, B5 i C i vint kcal per 100 g. També
presenta carotenoides com el licopè que és el
pigment que li dona el color vermell característic i que és un important antioxidant de funció protectora de l’organisme humà. El contingut de licopè a la tomàtiga augmenta amb la
maduració a la planta; també influeix la varietat: així si comparam tomàtiga d’ensalada amb la de pera (varietats corrents a les nostres contrades) comprovarem que la tomàtiga de pera multiplica per 10 la disponibilitat d’aquest antioxidant. Per acabar també s’ha de dir que el tipus de sòl, clima i emmagatzematge pot influir en la
disponibilitat del licopè. Però hem de tenir en compte que aquest carotenoide amb una presència aproximada del 83% és present sempre a la tomàtiga sigui quina sigui la manera com la
consumim1 perquè, a diferència d’altres principis alimentaris, mai disminueix ni es destrueix.
Acabant amb el tema de carotenoides, el B-carotè i el Y-carotè són presents i tenen igualment
activitat pro-vitamínica A, fitoeno, fitoflueno, etc. Tot en conjunt presenta propietats antioxidants
i actuen protegint les cèl·lules humanes de l’estrès oxidatiu, produït per l’acció dels radicals lliures, que són un dels principals responsables de les malalties cardiovasculars, del càncer i de
l’envelliment. Recomanen el consum
diari d’una tomàtiga normal que segur
que ho feim entre sofregits, salses i
ensalades, perquè és font de salut.
QUE MAI NO FALTI
TOMÀTIGA AL PA AMB OLI!
Fins la pròxima.
Domingo Llull
Varietats de pa amb oli
1

Crua, en salsa, Kétchup, seca, sucada, etc.
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CUINA SANA, Sense greix
Tomàtigues sorpresa
Una bona manera de començar el nostre menú
Preparació: 15 minuts, més 1un temps indeterminat de gelera.
Cocció: -Comensals: 4
Ingredients:
4 tomàtigues mitjanceres
4 espàrecs blancs
4 cullerades de pèsols cuits
1 pastanaga o pastanaga
1 lletuga d’ensiam
oli
vinagre
sal i pebre bo.
Per acompanyar
Una ensalada de lletuga i talls de pastanaga
Elaboració:
1.- Per començar la preparació d’aquest entrant hem de començar tallant la part superior de
les tomàtigues reservant-la.
2.- Buidau les tomàtigues amb molta cura de no esbutzar-les.
3.- A continuació, dins un bol, hi mesclau els pèsols, la pastanaga rallada i els espàrecs
tallats a trossos. Trempau al gust amb oli i vinagre.
4.- Farciu les tomàtigues amb el preparat anterior i salpebrau al gust.
5.- Si és possible tapau les tomàtigues amb el “capellet” reservat que heu tallat al
començament
6.- Col·locau les tomàtigues en un plat pla o plàtera i els podeu guardar a la gelera fins el
moment de servir.
7.- Serviu una tomàtiga per comensal amb un parell de tallades de pastanaga per decorar i
una amanida de lletuga, d’ensalada o de lletuga rissada
Suggeriment: si preteneu que aquest plat sigui més substanciós, serviu-lo amb una maionesa
mesclada amb iogurt. Dins una salsera, amb la finalitat de què cada comensal es
posi la quantitat que li vengui amb més gust.
BON PROFIT!!!

Domingo Llull
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IMATGES D’AHIR
Reunió de familiars veïns i amics del Carrer de Sa Canaleta , any aproximat 1950

A

questa fotografia que no és de les millors que m’agradaria publicar, ha estat arreglades per Eduard
Rovira que ha fet un treball de professional. Es tracta d’una imatge reproduïda d’un negatiu t’han
petit, que com més el volia ampliar, més malament quedaven. Els noms les he pogut recuperar quasi a
tots, gràcies a n’Antoni Planas, “Moreneta”.
Aquestes són les persones de la foto: a la fila de darrera i d’esquerra a dreta, Joan Sampol “de can
Tivet”, Teresa Martorell “de cas Fuster”, Maria Mateu “Moreneta”, Damiana Riera “de can Miquel
d’Escorca”, Catalina Riera “de can Miquel d’Escorca”, Antonia Martorell “de cas Fuster”. Al davant,
d’esquerra a dreta, el primer i la nina, desconeguts, el següent, segons alguns informes, pareix que és en
Joan Martorell “Trapenso”, no he pogut trobar més informació, ja que no ni ha cap de viu.
El lloc d’aquesta foto, segons el llibre Carrers i Places de Mancor, publicat durant les festes de Sant Joan
de 1981, del nostre Historiador Local, Biel Fiol, que diu així, amb l’enderrocament de l’església vella l’any
1843, i la supressió del fossar, fet anteriorment, a l’any 1822, es convertí en el llit del xaragall de Sa
Canaleta que fou la principal via de comunicació de la Plaça de baix fins a Son Tomeu, a través dels
carrers “Ancha” i “Vileta”, fins enllaçar al torrent de Biniarroi. L’any 1936, quan va entrar el moviment,
feren canvi de nom, li posaren el de Rector Femenia. Arribada la democràcia, l’any 1979, una vegada
més, entrà la moda del canvi de noms, li posaren el que sempre els manacorins coneixien, Carrer de Sa
Canaleta.
Foto d’arxiu Antoni Planas “Moreneta” Arreglada per Eduardo Rovira.
Comentaris, Gabriel Pocoví Pou, “Pastora”
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IMATGES D’AHIR
En Jaume Grau el dia del seu casament, acompanyat del padrins materns.

A

questa foto realitzada el dia 29 de juny de l’any 1963. Fou el dia en què es varen casar en Jaume
Grau “de cas Saig” amb na Joana Reynes “Gallineta”. Al costat dret d’en Jaume hi ha la seva
padrina, Francisca Pou “Pastora”, i a la seva esquerra, el seu padrí Vicens Martorell “Figueta”.
Es varen casar a l’Església de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall, fou l’oficiant dels nuvis, Mn.
Bertomeu Mateu, de “Can Gori, Inca”, feren el refresc al bar de can “Figueta” i foren més de tres-cents
els convidats. Anaren de viatge de noces, els primers dies a Alcanada, Alcúdia, desprès sortiren de
Mallorca cap a Barcelona.
D’aquest matrimoni varen néixer dos fills, en Jaume i na Magdalena.
En Jaume va ser una persona que amb els amics gaudien de fer alguna festa de les poques que hi havia
per entretenir-se al poble a la seva manera. Va jugar a futbol amb el CE Montaura, fundat l’any 1948.
Formant part de l’equip, l’any 1953 varen quedar campions del Grup Pobles, s’enfrontaren a la final al
campió del Grup Palma, Luna Park del Amanecer, a Cala Ratjada, proclamant-se campions de Mallorca.

També fou un emprenedor, junt amb quatre socis fundaren, l’any 1956, la primera fàbrica de sabates
“Calzados Madelva”, en principi la fàbrica estava ubicada a dos llocs diferents del poble, però, l’any
1961, construïren un local nou, en el carrer de Massanella que reuní unes millors condicions per la
fabricació de sabates.
A sa seva vida pública, fou Regidor, Tinent de Batle i Jutge de Pau. Va ser directiu i secretari de
l’Associació d’Amics de la Tercera Edat del poble.
Foto arxiu familiar: arreglada per Eduard Rovira.

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora
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PER RECORDAR

A

Visita a les instal·lacions militars del Puig Major (30 de juliol de 1988)

leshores foren molt poques les associacions
que pogueren visitar les instal·lacions militars
del Puig Major. L’Associació dels Amics de la Tercera Edat de Mancor, després de haver aconseguit el
permís militar, de bon matí, amb dos autocars anàrem a passar el dia a la Serra de Tramuntana.
Férem la primera aturada a sa Font des Noguer, berenàrem de coca de trempó i de verdura, vi i aigua
de sa font. Tot seguit seguírem amb els autocars fins
que arribéssim a la Base Militar. Allà ens esperava
un Comandant per acompanyar-nos fins a la cúpula
on hi havia dues bolles grosses (ara ja només n’hi ha
una), que contenen els radars i controlen tots els moviments aeris de la Península i la Mediterrània fins
Egipte. Entràrem dintre les instal·lacions i ens donaren tot tipus d’explicacions. Així mateix, des d’aquelles altures poguérem contemplar les meravelloses vistes de tota Mallorca.
Ens vàrem acomiadar dels militars i els agraírem la seva bona acollida, la seva informació i la seva amable cordialitat.
Seguírem la nostra ruta, deixàrem els autocars a l’explanada de la benzinera de Lluc. Des d’allà, tots els
que pogueren feren el recorregut a peu fins a ses cases de Comafreda. Els qui no podien, uns voluntaris
amb els seus cotxes varen fer un parell de viatges.
A Comafreda ens esperava l’amo en Jaume Martorell “Puput”, que ho tenia tot preparat ja que el dia
anterior, amb l’ajuda de les persones voluntàries de
l’Associació, havíem pujat taules i cadires. Tots els
que pogueren ajudaren a col·locar les cadires i a
preparar les taules per dinar. Els cuiners i les cuineres, feren la paella al foc de llenya. Una paella meravellosa. El segon plat, que fou obsequi de l’amo
en Jaume “Puput”, donàrem bon compte de cabrit a
la brasa fet al forn també de llenya, les postres i les
begudes corresponents. Després del dinar, foren
moltes les persones, que a les notes de l’orgue de D. Manuel Vitaller, ballaren i varen cremar part de les
calories acumulades.
Acabada la festa, agraírem a l’amo en Jaume la seva acollida i li donàrem les gràcies per l’obsequi del
segon plat. Retornàrem a peu fins als autocars, havent passat una diada molt agradable. Ja als autocars,
partírem cap a Mancor, cantant i rient, comentant com havíem gaudit i la companyonia de la diada.
Fotografies i comentaris; Gabriel Pocoví Pou de can Pastora

