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Editorial
Amb les festes del nostre patró Sant Joan Baptista,
podem dir que pràcticament acaba el segon trimestre de
l’any. Després de dos anys de fer unes festes senzilles
amb la temeritat de la covid-19, enguany hem tengut
unes festes amb moltes activitats, que quasi totes
arribaren a bon port, no sense que hagi aparegut la covid19 de manera molt accentuada en el nostre poble. A
l’actual número de Montaura, pràcticament es recullen
totes les activitats previstes al programa de les fetes.
Hem volgut recollir, a través de Memòria històrica, el fet
de les excavacions al cementiri, fetes en el mes de maig,
per cercar el cos del senyor Adolfo Quesada Ripoll, que
fou assassinat el 5 de setembre de 1936 a la zona
coneguda com l’oliverar de Can Ripoll a la possessió de
Son Maga, dins la finca de Massanella. Fetes les
excavacions, no es va trobar el cos d’aquest senyor.
“D’estiu, tota cuca viu”, així ho diu el refrany. Malgrat
faci calor, ens en sortirem, encara que a moments
desitjarem i enyorarem l’hivern. Com diu el refrany
castellà “sobre gustos no hay nada escrito”, donant a
entendre que cada persona es lliure de desitjar o opinar
sobre el temps i altres coses. N’hi ha que prefereixen més
l’estiu i altres l’hivern.
Acabarem el trimestre quan ja els estudiats s’hagin
incorporat al seu treball. Alguns han acabat els estudis
d’Educació Primària hauran deixat el centre del poble i
seguiran el nivell educatiu de l’Educació Secundària
(ESO) als centres autoritzats de la ciutat d’Inca o a altres
indrets.
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Abril 2022

CRÒNICA

Dia 1 s’informa que s’ha publicat l’anunci perquè les empreses interessades presentin oferta per a la restauració, consolidació i neteja d’un tercer tram del camí de Biniarroi. El pressupost d’aquesta actuació és
de 41.322,31 euros, amb els quals es pretén restaurar uns 200 metres lineals (450 m2) a continuació de la
part ja restaurada. Les actuacions previstes són neteja de la zona, poda dels arbres i rehabilitació del camí
seguint la tècnica de construcció de pedra en sec. (Vegeu pàg. 21)
El mateix dia va néixer la nina Marta Fernández García, filla d’Alfonso Fernández Navarro i de Rosa
Maria García Fernández. Enhorabona a la família.
Dia 2 s’ha celebrat, per primera vegada, la DIADA DE MANCOR. Avui es compleix el 97è
aniversari de la independència del nostre municipi del de Selva i es constituí l’Ajuntament propi.
Es pretén que sigui un dia assenyalat en el nostre
calendari, on tots els mancorins i mancorines puguem gaudir de la nostra cultura i tradicions a
través de les associacions i artistes de Mancor.
Per això, a l’esplanada de Son Morro i a l’Avinguda 2 d’abril, amb la participació de les associacions Festa Pagesa amb una mostra de ball mallorquí; Amunt i Avall, amb un taller i exposició
de productes de llatra; Arrels, amb una ballada
dels Cavallets i dels Gegants; amb la música dels
xeremiers, se celebrà la festa. En Jaume Gual,
amb el seu parlament, va recordar el procés de la
nostra independència. Va acabar la festa amb el
concert del grup Estepes.
El mateix dia, l’horabaixa, se celebrarà la prova del campionat de trial de Balears
organitzada pel club Zona Gas. Fetes les verificacions, a les 15:30h va començar la
competició a diferents zones entre el cementiri municipal i Santa Llúcia. Hi va
haver 43 participants i un total de 10 categories. Un participant es va retirar. Enhorabona a l’organització i als participants.
Dia 4 va morir a Inca, on residia, el mancorí Antoni Negre Sastre de Can Massip, a
l’edat de 66 anys. Donam el condol als seus familiars.
Dia 5 el Consell de Mallorca ha publicat la línia d’ajuts per al foment de l’ús de la
llengua catalana a les empreses per a la retolació de locals o vehicles, edició de material imprès, etiquetatge, marxandatge, etc. en llengua catalana per a l’any 2022. L’import mínim que es concedirà per
sol·licitud és de 1.000€ i el màxim és de 5.000€.
Dia 7 es comunica que l’Ajuntament ha fet una inversió de
26.686,67 euros en la instal·lació de plaques solars a la teulada del
teatre municipal, amb la qual s’aconsegueix el subministrament
d’energia sostenible i renovable a totes les infraestructures i serveis
del Casal de Cultura. (Vegeu pàg. 21)
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El mateix dia es va publicar l’expedient de construcció del nou vial urbà bidireccional que connectarà els
carrers de sa Font i el carrer des Pedregaret. Aquest vial facilitarà la mobilitat així com l’accés a la nova
escola i a les instal·lacions ja existents. També es preveu la construcció d’un carril bici amb el qual es
fomentarà mitjans de transport no contaminants i es garantirà la seguretat dels nins i nines de Mancor en
el recorregut cap a l’escola. El pressupost de licitació, sense impostos, és de 347.560,67 euros.
Dia 8 va morir Margalida Mora Vallori, als 71 anys d’edat. Donam el condol als seus familiars.
Dia 10 se celebrà l’excursió, seguint la GR-221 que travessa la Serra
de Tramuntana des d’Andratx a Pollença, recorrent el tram de Sóller a
Font des Noguer. Es va pujar el Barranc de Biniaraix fins al pla de Cúber amb bon temps i bona companyia.
Dia 12 d’abril va néixer la nina Júlia Rotger Jaume, filla de Joan Antoni Jaume Mairata i de Margalida Rotger Martorell. Enhorabona i
moltes felicitats
Dia 14 s’han celebrat activitats d’Educació Ambiental. Des de les 9:00h a les 14:00h a la plaça de
l’Ajuntament s’han realitzat aquestes activitats sobre l’estalvi d’energia, destinades a nins i nines entre 5 i
12 anys. Es va muntar una taula informativa per a adults on s’explicaren mesures destinades a reduir el
consum domèstic d’energia, així com assessorament sobre la lectura de la factura de la llum i resposta a
altres dubtes que es varen demanar. L’activitat la va dur a terme l’empresa GRAM, subvencionada a través del Pla Energia Sostenible i Clima dins dels acords del Pacte de Batles d’Europa per l’Energia i el
Clima.
Dia 15 es va fer una lectura dramatitzada de l´obra Corriol a Sa Font. Basada en fets reals durant la repressió del 1936 al Raiguer de Mallorca.
Dia 16 es va fer una pujada i berenada a Biniarroi. Es va sortir des de
la plaça de l’Església, caminant pel camí públic fins allà dalt, on es
va berenar de pa i taleca. Un bon dia amb unes precioses vistes.
Dia 18 es va fer la processó i pujada a la missa a l’oratori de Santa Llúcia. Hi havia moltes ganes i
il·lusió després de dos anys sense
poder-ho celebrar. Molta gent hi
va anar a fer arròs sec i a compartir la festa. Més de 550 persones
s´apuntaren per a rebre la beguda que va distribuir l´Ajuntament de
manera gratuïta. Després de dinar hi va haver una ballada gràcies a
l´Agrupació Festa Pagesa.
Horabaixa la festa va seguir a la Plaça de Dalt on va actuar el
Jonnypub DJ, i al carrer Massanella amb DJ Lino, Festering Wound,
Feeling fins que es va fer fosc!
El mateix dia es publica a premsa
Pancaritats: “Las ermitas recuperan el calor humano. Andratx,
Mancor, Muro, Pollença y Selva celebraron, tras dos años de pandemia, concurridos Pancaritats”.
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A partir de dia 20 les mascaretes només seran obligatòries als centres sanitaris, sociosanitaris i al transport
públic. Es recomana el seu ús a la resta de centres públics quan no es pugui mantenir la distància o en els
espais comuns.
De dia 20 a dia 23 torna el Bibliotrivial, organitzat per les biblioteques municipals
d’Artà, Binissalem, Esporles, Llubí, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Marratxí, Sant Llorenç des Cardassar i Sineu,
També dia 20 s’ofereix a l’Ajuntament, assessorament sobre com reduir el cost de la
factura de llum a casa i a l’empresa. Activitat duta a terme l’empresa GRAM, especialitzada en aquest tipus de taules informatives i està subvencionada a través del Pla
Energia Sostenible i Clima dins dels acords del Pacte de Batles d’Europa per
l’Energia i el Clima.
El mateix dia va tenir lloc, a la sala d’actes de l’Ajuntament el VII Fòrum Ciutadà de Mancor, un espai de
participació que a causa de la pandèmia no s’havia pogut convocar durant aquests darrers dos anys. Un
espai de diàleg constructiu on els assistents tenen l’oportunitat de fer un seguiment de la feina i les propostes de l’equip de Govern així com dels assumptes públics.
Aquest dia l’Ajuntament ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci per a
l’adquisició d’una furgoneta 100% elèctrica de cinc places, pels serveis de l’Ajuntament. El pressupost
base de la licitació sense imposts és de 24.793,39 euros. Les empreses interessades poden presentar oferta
fins a dia 3 de maig a les 14:00h a la plataforma de contractació.
Dia 21 a les 20:00h a la Biblioteca municipal s’ ha fet una nova sessió del Cineclub, la proposta cultural
destinada a pel·lícules i filmoteca. En aquesta ocasió es va projectar la pel·lícula “El Festín de Babette”,
en versió original subtitulada. (Vegeu pàg. 48)
El mateix dia des de l’Ajuntament, en nom de tots els mancorins i mancorines, dona l’enhorabona al mancorí Jaume Estrany, qui aquest passat
cap de setmana s’ha proclamat subcampió del Campionat de Balears
2022 de tennis taula que s’ha celebrat en el poliesportiu Melani Costa de
Calvià. Enhorabona Jaume!
Dia 22 l’Ajuntament comunica que s’ha organitzat una nova edició del
torneig de tennis per les festes de Sant Joan. S’obri la inscripció fins el dia 29 d’abril. Les categories del
torneig són benjamí, infantil, cadet, juvenil i absolut, cada
una d’elles en modalitat individual i dobles.
Dia 23 a les 18:30h el programa Rodamón del canal
Fibwi4 TV ha emès a la televisió un programa dedicat al
Pancaritat de Santa Llúcia que vàrem celebrar el passat
dilluns de Pasqua. Aquesta producció ha estat contractada
per l’Ajuntament per promocionar el nostre poble i donar a
conèixer les nostres tradicions.
Dia 24 es celebra el dia Sant Jordi. L´hora del conte de la
mà de Bruixa Maduixa, Un sant Jordi diferent, va fer gaudir als infants al pati del Teleclub. A la plaça de l´Església
s’han pogut visitar una paradeta de llibres de la llibreria
"Espirafocs", una de llibres de segona mà pro viatge d’estudis dels nins i nines de 6è del CEIP Montaura i una de
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roses "Sa Canaleta". S’han celebrat tallers de punt de llibres i xapes, una exposició de fotos de Un Sant
Jordi confinats.
Dia 25 es comunica que a partir d’avui comença la campanya d’informació pel canvi de calendari de la
recollida porta a porta de residus que començarà a partir de dia 6 de juny. L’equip tècnic de medi ambient
de la Mancomunitat des Raiguer visitarà totes les cases del nucli urbà per informar sobre el canvi de calendari.
El mateix dia el Consell de Govern va autoritzar l’augment del pressupost del projecte de les obres
d’ampliació del CEIP Montaura en més de 287.000€. Avui ja s’ha publicat a la plataforma de contractació
del sector públic el nou anunci de licitació de les obres, ja que l’anterior licitació va quedar deserta, perquè totes aquelles empreses interessades en executar les obres puguin presentar la documentació, amb un
pressupost superior al 1.200.000€.
Dia 27 es torna donar assessorament a les persones que ho havien
sol·licitat, amb cita prèvia, sobre com reduir el cost de la factura de
llum a casa i a l’empresa, igual que dia 20.
El mateix dia l’Ajuntament comunica que s’ha instal·lat una nova barana d’acer inoxidable a l’escala d’accés a la piscina municipal, així
s’augmenta la seguretat i es preveuen les relliscades quan es pugen o
baixen les escales, a vegades amb els peus banyats.
Dia 29 s’ha celebrat una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació, si escau, de
l’expedient per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol. Amb l’objectiu de poder avançar
la tramitació de la licitació d’aquestes obres i subministrament perquè es pugui dur a terme aviat i afecti
el menys possible a l’inici de la propera temporada. (Vegeu pàgs. 21 i 22)
Dia 30 Miquel Bezares, que viu al nostre poble, i Sebastià Alzamora, han presentat les seves darreres obres: El Col·leccionista i Ràbia acompanyats per
Llúcia Serra. Els escriptors llucmajorers han fet gaudir els assistents amb la
narració del context i les interioritats del recull de contes de Bezares i de la
novel·la d’Alzamora.
També durant aquet dia se celebrà la prova esportiva de ciclisme Mallorca 312.
Es permet la circulació de vehicles per la carretera MA-2112 des de Mancor a
Inca i viceversa, sense tancament de circulació encara que es produïren retencions i esperes.
Maig 2022

Dia 1 l’Associació d’Amics de la Tercera Edat ha pogut fer la celebració
anual del dia 1 de maig. Abans de dinar l’Ajuntament ha convidat a tots
els assistents a un refresc, i després han dinat al casal de cultura d´una
picada de frit, porcella amb patató i amanida, ensaïmada, cafè i beguda.
Després del dinar hi ha hagut ball amb música en viu a càrrec del músic
Yaco. Que bé poder tornar a celebrar aquest dia tan assenyalat. Que
molts d’anys i molta salut ho pugueu seguir celebrant!
Dia 2 es presenta el IV cicle de concerts “Música i racons 22”, organitzat
per l’Ajuntament i comptarà amb la participació dels artistes Victorí Planells i Entreveus, Miquel Serra,
Maria Hein, Marga Rotger i Amulet. Una aposta per la cultura i les propostes musicals nostrades aprofitant els racons amb encant del nostre poble.
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Dia 3 es publica informació damunt Tramuntana summer sport a Mancor de la Vall. El Club Multiesportiu Portal de la Serra, amb la col·laboració de l’Ajuntament, ofereix aquesta proposta per a nins i nines
de 3 a 12 anys del 27 de juny al 2 de setembre.
Dia 4 es fa una formació bàsica en digitalització d’empreses dirigida als propietaris de negocis de Mancor
de la Vall. Aquesta jornada de formació es du a terme a l’Ajuntament promoguda per Mallorca Activa, on
assessoren en com iniciar la digitalització del negoci. Un curs gratuït amb els continguts: gmail per a empreses, certificat digital, Google Bussines i com crear xarxes socials per a la vostra empresa.
Dia 5 el grup del Taller de Memòria, després de dos anys sense poder-se reunir a causa de la pandèmia, aquesta setmana
han reprès l’activitat i ho han celebrat amb un dinar on varen
poder compartir una estona de rialles i bons moments. S´ha
agraït la bona feina de Maria José de Prada, pedagoga de
l’IMAS del Consell de Mallorca per la seva implicació i dedicació que, any rere any, ofereix a les persones de Mancor que
participen en aquest taller tan interessant. Salut i molts d’anys!
Dia 7 es fa ruta cultural a les terrasses de la Seu. Una proposta
d’oci cultural i de coneixement del nostre patrimoni històric organitzada des de l’Ajuntament. Es va partir en bus, una vegada
acabat el recorregut i havent gaudit de les vistes s´ha tengut
temps lliure a Ciutat abans de tornar cap a Mancor. Gràcies a en
Macià Colom per haver facilitat aquesta sortida cultural i a en
Xavier per l’explicació històrica que va encantar al grup.
Dia 8 es fa el primer concert
del IV cicle de “Música i racons 22” amb Victorí Planells i Entreveus en el pati del Teleclub a
les 20:00h. Ens varen oferir un mestissatge musical amb sons populars eivissencs i mallorquins.
Dia 10 es publica el cartell convidant a celebrar la festa de Son
Amunt – Son Avall que se celebrarà el dissabte 11 de juny en el camp de futbol de Turixant.
Tant per jugar a futbol com per donar suport. La línia entre Son Amunt i Son Avall la marquen el camí de
Mancor a Caimari, el carrer de Massanella, el carrer Plaça de Baix, el carrer de Sant Joan i la Rambla de
Sa Devesa cap a Santa Llúcia. El requisit per jugar és ser major de 18 anys. Per qui no en tengui, es pot
comanar la camiseta corresponent.
Aquest dia l´Ajuntament informa de que ha publicat a la plataforma de contractació del sector públic
l’anunci del contracte per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del CE Montaura. Es retirarà la gespa existent, es revisarà la planimetria de la base asfàltica, es revisarà tot el sistema de reg, drenatge i fontaneria i s’instal·larà la nova gespa artificial de darrera generació. Gràcies a la convocatòria de
subvenció per a instal·lacions esportives del Consell de Mallorca amb un pressupost base de licitació sense impostos de 158.897,01€. (Vegeu pàgs. 21 i 22))
Dia 13 s´inicien les tasques d’obertura de la fossa comuna del cementiri. Actuació és promoguda per la Secretaria General de Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes
Balears. (Vegeu pàg. 33)
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Aquest dia la Biblioteca Municipal va oferir per als nins i nines a partir de 4 anys el contacontes Guaita!
Les finestres d’Europa. Aquesta activitat se celebrà amb motiu del Dia d’Europa i gràcies al finançament
del Centre Balears Europa. (Vegeu pàg. 49).
Es publica a premsa “Buscan los restos de una víctima del franquismo en el cementerio de Mancor. Se
trata de Adolfo Quesada Ripoll, un zapatero de 33 años asesinado por los falangistas en septiembre de
1936. Aranzadi trabaja en la exhumación en el marco del tercer Pla de Fosses”. (Vegeu pàg. 33)
Dia 15 es va anar d´excursió seguint la GR-221 que travessa la Serra de Tramuntana des d’Andratx a Pollença,
recorrent el tram de la Font des Noguer a Lluc. Després
de berenar han fet l’ascens fins al Coll des Prat, a 1.200
metres d’altitud, seguint el recorregut en direcció al Coll
des Telègraf i fins a les cases de neu del Galileu. D´allà
la baixada per les voltes del Galileu fins a l’alzinar de
Son Massip i fins a Lluc. La propera etapa de Lluc a
Pollença es farà passat l’estiu.
Dia 16 l´Ajuntament informa de que aquest diumenge el club ciclista Mancor de la Vall ha participat a Menorca en el campionat de Balears de crono
i de fons en carretera. Han obtingut medalla de bronze Marc Martin a categoria infantil i Joan Roca a la categoria cadet. Enhorabona!
Dia 17 s´ha publicat en el BOIB la Resolució de Batlia número 109/2022
de data 13 de maig de 2022 de l’Ajuntament de Mancor de la Vall per la
qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la selecció d’una borsa de
treballadors/es familiars complementària a les existents, per cobrir vacances i necessitats puntuals del servei.
També s´hi publica la Resolució de Batlia número 111/2022 de data 13 de maig de 2022 per la qual
s’aproven les bases i la convocatòria per la selecció en règim d’interinitat d’una borsa de Tècnics/tècniques d’administració general, mitjançant sistema de concurs-oposició, per cobrir una plaça interina de programes.
Dia 18 l´Ajuntament es fa ressò de la campanya Cercam dones que hagin contribuït a fer paisatge! I es
demana que si es coneix a qualque dona, que aporti la seva experiència per visibilitzar tot el que varen
aportar al territori, es posi en contacte a participa@tramuntanaxxi.com
Aquest dia es publica el cartell per a qui vulgui comanar camisetes. L’artista mancorí Miquel Àngel Villalonga, ha dissenyat el dibuix de les festes de Sant Joan 2022. Enhorabona!
Es publica a premsa “Concluyen sin éxito los trabajos para exhumar a Adolfo Quesada en Mancor, víctima de milicias falangistas”. (Vegeu pàg. 33)
Dia 19 s´obri la inscripció per a la VII cursa i caminada Mancorina
Solidària 2022. Es farà dia 12 de juny. La cursa té una distància de
7km per camí asfaltat o empedrat. Els beneficis seran per l’associació
DEBRA d’afectats per la malaltia "Pell de papallona".
Dia 20 l’Ajuntament va convidar a sopar l’equip juvenil del CE Montaura per celebrar que han guanyat el campionat de lliga. Enhorabona! (Vegeu pàgs. 46 i 47)
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Dia 22 es fa el segon concert del IV cicle de “Música i racons 22” amb Miquel Serra, cantautor mallorquí
i escriptor incipient a sa Font.
Dia 23 l’Ajuntament informa de què ha adjudicat les obres de reforma de l’espai exterior del pavelló
d’esport municipal. (Vegeu pàg. 16)
Dia 25 al matí a la sala actes de l’Ajuntament se celebrà la Comissió Especial de Comptes. Després al
vespre s’ha celebrat la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament.
Dia 27 l´Ajuntament informa de què l’exhumació del cementiri ha finalitzat sense que s’hagin trobat proves evidents que permetin confirmar la troballa de les restes d’Adolfo Quesada Ripoll, única víctima de la
qual es tenia constància que estigués enterrada a la fossa municipal. No obstant això, gràcies a aquesta
feina, l’Associació Memòria de Mallorca ha localitzat a Biniamar a familiars d’aquesta víctima del franquisme, que han confirmat que Adolfo Quesada era natural d’Inca, treballava a la pedrera des Murterar i
era casat amb una biniamera. El Govern de les Illes Balears lliurarà a la família el Certificat de Víctima
del Franquisme.
Dia 29 va ser el darrer dia en què les germanes Esperança i Maria Martorell Martorell
estaren al davant de sa Botiga de Baix.

manifest. Gràcies!

Aquest dia se celebrà a Inca la Diada de
l’Orgull Boig. Un dia de festa i reivindicació
de les persones amb trastorn mental per tal de
recuperar la seva dignitat, la valoració de la
seva identitat i el compliment dels drets humans reconeguts internacionalment. El mancorí Tolo Morro Mora va llegir part del

Dia 31en el primer pis del Centre de Dia es fa el taller Ballem la veu ofert per Genèrica i adreçat a dones.
Mitjançant tècniques vocals, el cant, el ball, l’energia i la reflexologia podal, etc. es pretén obrir els
Txakras del cos.
Juny 2022
Durant aquest mes hi ha hagut vàries deteccions de fuita i s´han realitzat un talls del subministrament
d’aigua a diferents carrers.
Dia 1 l’Ajuntament informa de que s´ha instal·lat una estació de
càrrega per bicicletes elèctriques a la Plaça de Dalt. Aquesta estació permet la càrrega de quatre bicicletes elèctriques simultàniament d’una manera senzilla, còmoda i gratuïta. Amb l’aplicació
mòbil podeu consultar les estacions de càrrega disponibles i fer les
vostres rutes sabent on podeu carregar la bicicleta. En Juan Miguel
Martorell com a representant de l’empresa instal·ladora.
Des de dia 1 fins a dia 16 de juny, ambdós inclosos, és el període de matriculació
dels nins i nines a l’Escola Infantil Montaura.
Dia 2 les germanes Maria i Esperança Martorell, que fa anys que gestionen la Botiga de Baix, comencen una nova etapa a la seva vida i traspassen el negoci a les
germanes Estefania i Magdalena. Molta sort i ventura per totes!
Dia 3 va morir Margalida Colom Colom, als 98 anys. Donam el condol als seus
familiars
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Aquest mateix dia el grup de memòria va realitzar una sortida a
la finca de Son Mut Nou de Llucmajor, conjuntament amb el
grup de Campanet. En acabar la visita a la finca, varen compartir
un dinar tots junts a Algaida abans de tornar cap a Mancor.
La llibreria Univers Literari d’Inca ofereix un nou servei de llibreria ambulant setmanal a Mancor i a altres municipis. Aquest
dia fa la presentació d’aquest nou servei a la Plaça de l’Ajuntament. A partir de dilluns, 13 de juny, en horari d’estiu cada setmana ens visitarà els dilluns a les 20:00h
amb una durada aproximada de 35 minuts.
El mateix dia el CE Montaura celebrà en el camp de futbol de Turixant la festa de final de la temporada
2021-2022, una temporada on les categories Prebenjamí, Aleví, Cadet i Juvenil s’han proclamat campions
de lliga i on tots els equips, des dels més petits als més grans, han competit amb esportivitat demostrant la
bona feina de tot el club. Enhorabona! Es presentaren a tots els equips, feren un bon sopar i l’actuació
JONNYPUB DJ. (Vegeu pàgs. 46 i 47)
Dia 4 se celebrà el tercer concert del IV cicle “Música i racons ‘22” amb Maria Hein
davant el Pavelló. Maria Hein cantautora felanitxera que du anys formant-se com a
pianista, tocant la guitarra i creant les seves pròpies lletres i cançons, ens presentà el
seu disc “Continent i Contingut”.
El mateix dia es varen casar n’Antonio Llabrés Bestard amb Magdalena Martorell
Moranta. Desitjam molta felicitat als noviis.
Dia 6 es comença el nou calendari de recollida selectiva porta a porta. (Vegeu pàg. 22)
El mateix dia es varen casar Gregorio Fernández Pizá i Marta
Carne Gori. Desitjam molta felicitat als nous esposos.
Dia 8 s´informa de què aquest passat cap de setmana en el
Campionat de Balears CRI celebrat a Santa Margalida a la categoria Màster 60 el ciclista Jaume Font ha quedat en primera
posició, a la categoria Màster 40, el ciclista Jaume Moncadas
ha quedat en primera posició i a la categoria Màster 30 el ciclista Sebastià Mascaró ha quedat en tercera posició, on també
han participat tres ciclistes més del club.
Els més petits del club ciclista també han participat a la cronoescalada de Cala Deià.
Enhorabona Club Ciclista Mancor de la Vall!
Dia 9 l’Ajuntament va signar un conveni
amb la Universitat de les Illes Balears amb el qual invertim 10.500€ destinats a
l’ordenació, catalogació i digitalització de l’arxiu municipal. Un servei 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, Accés a la Informació Pública.
Per a sol·licitar informació o consultes a l’arxiu, podeu demanar cita al telèfon
971501776 o a l’adreça electrònica: biblioteca@ajmancordelavall.net
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Aquest dia s’ha fet una nova sessió del Cineclub, la proposta cultural destinada a pel·lícules i filmoteca,
amb la pel·lícula “The Commitments”, en versió original subtitulada.
Dia 10 es va obrir la Piscina Municipal fent una festa amb estora aquàtica i
jocs d’aigua. Es fan públics els horaris i els preus.
El mateix dia es va repartir en paper el programa de les Festes de Sant Joan
2022.
El CE Montaura ha recollit molts de trofeus en el campionat d’enguany. Els alevins han guanyat la final
de la Copa de Mallorca. Els prebenjamins i els alevins són campions de lliga! (Vegeu pàgs. 46 i 47)
Dia 11 al matí es va iniciar la XXXI trobada de pintores i pintors. Una vegada autentificada la tela, varen
disposar de tot el dissabte i el diumenge matí per pintar els llocs més emblemàtics del nostre poble.
El mateix dia vàrem celebrar la quarta
edició de la festa Son Amunt - Son
Avall. La festa va començar amb els
dinars de "concentració" dels equips
amb l’afició. Abans de començar els
partits, el pregoner de les festes de Sant
Joan va fer l’original treta d’honor.
A les 18:00h els equips femenins varen
jugar el partit de futbol 7 i a les 19:00h
els equips masculins varen jugar el
partit de futbol 11. Els dos partits foren
guanyats per Son Avall. En acabar els
partits la festa va continuar amb el tercer temps amb la bona música de DJ Le
Coq i el bon ambient.
Dia 12 se celebrà la VII Cursa i Caminada Solidària en benefici de l’associació DEBRA d’afectats per la malaltia «Pell de papallona» amb un recorregut de 7 quilòmetres dins el casc urbà i camins
públics.
Podi local:
1. Margalida Perelló i Jaume Ramon.
2. Isabella Orellana i Francesc Solivellas.
3. Immaculada Rosselló i Pere Goñalons.
Podi absolut:
1. Margalida Perelló i Paco Ruiz.
2. Catalina Calafat i Miquel Muntaner.
3. Isabella Orellana i Simó Gayá.
Enhorabona a tots els participants,
en especial als qui vàreu guanyar un plat
i als que ho féreu possible!!!
- 11 -

Al migdia acabà la trobada de pintores i pintors amb un dinar de germanor.
Dia 13 en el pati del Casal de Cultura, dins les activitats prèvies de les Festes de Sant Joan 2022, es va fer
una sessió de Masterclass d’activitats físiques amb la
col·laboració de l’associació Gent Activa. L’activitat
era gratuïta i no precisà inscripció prèvia. Es combinaren diferents activitats com una sessió de Pilates
amb en Miguel Ángel, després una sessió de Ballam
by Michelle i una sessió de GAP amb na Cintia i na
Maria Antònia.
Dia 14 es va fer una exhibició de gimnàstica artística
a càrrec del Club Arthemys d´Inca a la plaça de
l´Ajuntament. Enhorabona!
Més tard, quan ja va ser fosc, vàrem poder gaudir de
Cinema a la Fresca al pati del Teleclub amb la
pel·lícula “Una cançó irlandesa”.
Dia 15 a les 18:00h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament es va fer una xerrada sobre seguretat vial amb els
nins i nines. Després, amb la col·laboració del Club Ciclista Mancor de la Vall es va fer Marxa Ciclista
Mancorina per a tota la família amb arribada a la piscina, on varen nedar i fer un gelat!
Al vespre, en el pati del Casal de Cultura amb la col·laboració d’Arrels l’obra de teatre “Quan el teatre es converteix en
festa”, amb en Xuia i en Lluís.
COMENCEN LES FESTES DE SANT JOAN
Dia 16 es donà inici a les festes patronals de Sant Joan 22
amb una festa infantil de l´escola de tennis al Poliesportiu
Municipal. Els nins i nines s’ho varen passar d’allò més bé
amb diferents jocs a la pista de tennis i varen rebre una medalla per tot l’esforç i el que han après durant
aquesta temporada.
La cercavila dels xeremiers d’Arrels i posada de banderes va precedir a l´acte principal, el Pregó dins
l’Església, a càrrec de Macià Colom Jaume, 31 anys d’Escolà Major de la Parròquia de Sant Joan Baptista. Bon pregoner que va omplir l església de bat a bat, Enhorabona! (Vegeu pàgs. 31 i 32)
A continuació el concert homenatge a Toni Vadell, a càrrec del Cor de Dones Meraki i el Cor d’Homes
Entonats va emocionar a tots els presents. (Vegeu pàgs. 31 i 32)
Acte seguit, a la sala d’actes de l’Ajuntament, obertura de l’exposició de la Trobada de Pintores i Pintors i
la ruta de tapes pels bars del poble amb l’acompanyament de 4 grups musicals.
Dia 17 se celebrà el contacontes infantil "En Joan de sa maleta. Contacontes d’un altre món!" (Veure pàg.
50)
Al vespre, la Moguda Mancorina amb bona música dels grups .cat, Societat Anònima, Disccovers i Enrockats a la Plaça de
Dalt.
Dia 18 horabaixa Festa Pagesa ens va oferir
una exhibició de balls mallorquins dels nins i nines amb les cançons dels músics de l’agrupació.
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Va seguir la festa al camp de futbol on s’ha celebrat el I Concurs
de cans pastors. Hem pogut contemplar l’habilitat dels cans i els
pastors a l’hora de dirigir el ramat d’ovelles. El concurs premià
l’habilitat, obediència i la destresa en el maneig de les ovelles,
mostrant la feina quotidiana que fan aquests cans amb les ovelles. Des de l’Ajuntament es va agrair a l’associació de concursos de cans pastors de les Illes Balears i en especial a en Miquel
Amengual per la seva implicació.
A la nit, a la Plaça de l’Ajuntament la berbena va ser a càrrec dels
grups musicals Els Javaloyas i l’Orquestra Galatzó.
Dia 19 a la Plaça de l’Església es va fer la trobada cultural de colles
amb les actuacions dels Castellers de Mallorca, els Falcons de Vilanova i la Geltrú i les colles d’Arrels. Enhorabona! (Vegeu pàgs. 37 a 39)
L’horabaixa vàrem poder gaudir de nou d’un dels moments més esperats de les Festes de Sant Joan, el passacarrers dels Cavalls de Menorca acompanyats d’una banda de
música. La festa va continuar a la plaça de Baix amb el
concert dels grups musicals SUS i O-Erra.
Dia 20 dia d’activitats
infantils amb la col·laboració del Grup d’Esplai s’Estel. Hi va haver tombada d’olles, el joc del mocador o les curses de sacs i de canyes, entre d’altres. Es va regalar una pilota a cada
infant. Va seguir amb el concert a càrrec de la Clownética, els pallassos de la Somrisa Mèdica.
Dia 21 es va celebrar una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
amb l’ordre del dia següent: Adjudicació, si escau, del contracte de
canvi de gespa del camp de futbol de Mancor de la Vall. (Vegeu pàgs.
21 i 22)
Al vespre, l’agrupació Festa Pagesa ens va oferir una
mostra de Balls Mallorquins a la plaça de l´Ajuntament.
Dia 22 ha finalitzat la segona edició del programa Moute amb salut organitzat pel Consell de Mallorca i
l’Ajuntament dirigit a persones a partir de 60 anys.
Aquest programa ha consistit en la realització de dues
sessions setmanals d’exercici físic saludable on han participat 14 mancorines.
Al vespre el musical “La volta al Món(taura)” del CEIP Montaura va fer que la plaça de l’església quedàs
petita per tants artistes i el nombrós públic. Gràcies!
Dia 23 se celebraren a l´església les Primeres vespres de Sant Joan i ofrenes floral al nostre patró.
Es va sopar a la fresca per carrers tothom que així ho va voler. Des de l´Ajuntament animaren a què es
decorassin les taules i en compartissin imatges a les xarxes socials. Una banda va fer ronda per animar als
comensals.

- 13 -

Dia 24 s’instal·laren taules informatives solidàries damunt la plaça de l’Ajuntament i es donà inici de la
festa amb una cercavila de xeremiers per cridar a l’ofici a càrrec de l’associació Arrels. L´ofici solemne a
l’Església en honor al nostre patró Sant Joan Baptista ha estat seguit per el Ball de Cavallets i Batalla Festiva a la Plaça de l’Ajuntament. En acabar hi ha hagut un aperitiu.
Ja al capvespre, se celebrà l’homenatge a la Gent Gran a la
Plaça de l’Església. Enhorabona i salut!

Acte que se celebrà a la plaça de l’Església
Lliurement d’ un ram al matrimoni major dels homenatjats.
Pere Amer Alorda (93 anys) i Joana Alba Coll (86)

Al vespre hi ha berbena amb l’actuació de Toni Frontiera a la Plaça de l’Ajuntament i fi de festa amb
amollada d’una bateria de coets.
Dia 25 al matí es va muntar un Parc Vial Infantil a la plaça de l´Ajuntament per infants entre 3 i 9 anys.
Cadascú va dur el seu casc i bicicleta. Organitzat per la Policia Local.
Al vespre, a la plaça de l’Església es va poder gaudir del concert de piano a càrrec d’Stephen Blue.

Ens oferí una Nit de Música baix les Estrelles, un vespre
íntim de música romàntica i interna-cional. Enhorabona!
Dia 26 es va disputar la final del torneig de tennis dobles
absolut. Els subcampions varen ser Xesc Martí i Rafel
Rotger i els campions varen ser Pep Jerez i Gabri
Amengual. Enhorabona! Després de la final es va fer la
festa de l’entrega de trofeus del torneig de tennis de totes les categories, des d’infantils a absoluts amb un total de 24 copes pels més joves i 6 tiquets per sopar a
un bar de Mancor pels adults campions i subcampions. Enhorabona a na Mar Soto per la seva feina durant
tota la temporada.
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Dins el mes de juliol es disputarà la final individual absoluta, quan els dos finalistes tenguin disponibilitat.
També dia 26, a les 20:00h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament es va fer la
presentació del llibre de les II Jornades d’Estudis Locals de Mancor de la
Vall. Es varen celebrar dia 9 de gener de 2021, on diferents persones varen
exposar ponències relacionades amb Mancor de la Vall, les quals han estat
recollides en aquest llibre. Gràcies a tots els ponents que amb la vostra participació deixau documentada una part de la cultura, el patrimoni i la història de Mancor. Tots els assistents es varen poder endur un exemplar del
llibre.
Dia 27 es va celebrar la XX Gala de l’Esport 2022 organitzada pel Consell de Mallorca en el Teatre Principal de
Palma. Un reconeixement a l’esport federat en edat escolar, que va centrar el seu discurs de 20è aniversari en la
tolerància, el respecte i la pluralitat. La mancorina Irati
Fonseca Raso va rebre un guardó per haver guanyat l’any
passat el Campionat d’Espanya júnior absolut de Gimnàstica rítmica. Enhorabona campiona!
Dia 28 es publica a premsa “ Guillem Villalonga, alcalde
de Mancor: «La política me ha dado la posibilidad de mejorar con mis manos la vida de la gente». Anunció que tras
ocho años en la Alcaldía, no será el candidato de Més en
las elecciones de 2023”.
Dia 29 l´Ajuntament informa de que la vaga en la recollida porta a porta està ajornada després de les negociacions
d’aquests dies entre l’empresa concessionària del servei i els treballadors de l’empresa a la Conselleria de
Treball, per tant es poden treure els fems d’avui amb normalitat. Hi ha bosses dels dies previs que no
s´han recollit com pertoca.
Irati Fontseca Raso, Campiona d’ Espanya junior de
Gimàstica Rítmica, amb el batle i el regidor d’ Esports

Dia 30 l´ajuntament informa de que l’IBISEC (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius) ha
publicat a la plataforma de contractació del sector públic l’anunci de licitació de les obres d’ampliació del
CEIP Montaura, per tercera vegada, ja que els dos anuncis de licitació anteriors han quedat deserts perquè
no s’hi presentà cap licitador.
Dia 30 ha mort Gabriel Martorell Llull, als 85 anys d’edat. Donam el condol als seus familiars.
Joana Maria Alba Mateu
Signes identitaris del nostre poble

ESCUT

BANDERA
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AJUNTAMENT INFORMA
Sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 23 de març de 2022
1.-Aprovació, si escau, del Conveni “Consum a ca teva”.
Es proposa:
Primer. Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall s’aprovi el Conveni anteriorment esmentat i s’habiliti al
batle per a la seva signatura.
Segon. Donar trasllat a la direcció General de consum de la decisió que al seu efecte, adopti el Ple.
Ja que ningú desitja afegir res, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat aquesta proposta.
2.-Aprovació, si escau, 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.
Es proposa:
Primer. Que pel Ple de la Corporació s’aprovi l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, convocant la seva licitació.
Segon. Que pel Ple de la Corporació s’aprovin els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
Tercer. Que pel Ple de la Corporació s’aprovi la despesa corresponent al present contracte, a comptabilitzar en
l’aplicació pressupostària 01/153/60900
Quart. Donar compte de la decisió que al seu cas s’adopti a Intervenció i a Tresoreria a l’efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
Cinquè. Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l’annex III de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Sisè. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l’expedient de contractació, en particular
el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d’estar disponible aquest dia de publicació de l’anunci de licitació.
Setè. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
3.-Proposta de Batlia d’aprovació del Pla de Gestió Forestal.
Primer. Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall s’aprovi el Pla de Gestió Forestal.
Segon. Que es doni trasllat de l’aprovació, si escau, a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a fi de que sigui
emès el corresponent informe, i si escau, es procedeixi a la seva aprovació en els termes establerts a la normativa
especial d’aplicació.
Pren la paraula el Sr. Joan Ramon Villalonga per explicar que aquest tipus de plans són necessaris a tots els
municipis on hi ha risc d’incendi. Demana la paraula el Sr. Frontera per dir que se sap que es subvenciona
l’elaboració del Pla però no les actuacions i si està prevista aquesta despesa. Se li respon que no hi ha cap
cronograma encara de les actuacions i que es proposen una sèrie de mesures, però no se determinen les
competències i que per tant, s’ha de mirar a qui li correspon desenvolupar-les.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
4.-Proposta de Batlia de ratificació de la cessió de terreny a IBANAT per instal·lar un dipòsit d’aigua
prefabricat.
Primer. Que el Ple ratifiqui la cessió aprovada de forma condicionada en la sessió de data 19 de gener de 2022 i
aprovi la cessió a favor de l’IBANAT del tros de terreny de 1963, 50m² ubicat a la parcel·la 303 del Polígon 1 de
Mancor de la Vall a fi de poder construir un dipòsit prefabricat d’aigua.
Segon. Donar trasllat l’IBANAT de l’acord que al seu cas adopti el Ple.
Ja que ningú desitja afegir res, es sotmet la proposta a votació, amb el resultat de 4 vots a favor de Més i 4
abstencions del Partit Popular.
Des de secretaria s’informa que la proposta no s’aprova en tant s’ha de menester de la majoria absoluta. Atès que es
tracta d’un acord de ratificació de la proposta presentada en el mes de gener i malgrat no estiguin d’acord amb
l’espai seleccionat, després d’una breu consulta, es decideix repetir la votació amb resultat d’aprovació per
unanimitat.
El batle aprofita per agrair als membres del Partit Popular el recolzament a la proposta.
- 16 -

5.- Proposta de Batlia modificació ordenança fiscal de l’IBI (bonificació).
El batle explica que la Proposta presentada es deu a que segons està redactada l’ordenança, molt poca gent es podia
beneficiar de la bonificació perquè la referència als metres quadrats d’habitatge referien a un total que era
complicat de complir, i així ho informava l’enginyer. Per aquesta raó es proposava la modificació de l’ordenança
amb la següent redacció:
5-1) Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant, a favor dels immobles on s’hagin instal·lat
sistemes generals per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, geotèrmica o eòlica per a l´autoconsum.
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció
de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració
competent.
5-2) Per a poder beneficiar-se d’aquesta bonificació és necessari que els interessats:
a) No tenguin cap deute municipal en període executiu.
b) Presentin la sol·licitud de bonificació, juntament amb la documentació relativa a l’homologació i data
justificativa d’instal·lació i del pagament d’aquesta una vegada finalitzada (projecte, memòria tècnica, document
emès per tècnic competent...)
c) Que la instal·lació tengui la corresponent llicència municipal i que els sistemes d’aprofitament tèrmic instal·lats
tenguin una potència mínima de 3kw. S’haurà d’acompanyar del certificat d’homologació i de posada en servei de
la instal·lació emès per l’Administració competent, dins els dos mesos següents a la finalització de instal·lació.
5-3) Aquesta bonificació haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu de l’IBI i tindrà efectes des del període
impositiu següent a aquell al que es sol·liciti, sempre que s’acrediti davant l’Ajuntament el compliment de tots els
requisits exigits.
Aquesta bonificació s’aplicarà com a màxim durant els 3 exercicis següents al de la sol·licitud i es podran acollir a
aquesta bonificació les instal·lacions que s’haguin fet a partir de l´1 de gener de 2021.
Ja que ningú desitja afegir res, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat.
6.- Proposta de Batlia de reconeixement extrajudicial de crèdits.
Es proposa:
Primer: Aprovar, si escau, l’expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS per a la
imputació al pressupost corrent de les despeses dutes a terme en l’exercici anterior, no imputats en el seu moment
per falta de consignació pressupostària, o per haver-se presentat de forma extemporània.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
7.- Proposta de Batlia d’aprovació inicial de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria.
Atès que l’Ajuntament de Mancor de la Vall té Romanent líquid de tresoreria que es pot fer servir per a fer
inversions que es consideren d’interès per a tot el municipi.
Considerant que aquestes actuacions no tenen crèdit suficient ni aplicació pressupostària d’imputació de la despesa
al vigent pressupost municipal però que es podria dur a terme una modificació pressupostària mitjançant crèdit
extraordinari per a dotar-les.
Vista la tramitació administrativa de la MC núm. 4 i considerant que el Romanent de tresoreria per a despeses
generals reflectit a la liquidació del Pressupost 2021 és de 1.166.223,03 €, i que després de l’expedient
d’incorporació de romanents nº 4/2021 per import de 610.119,41 €, resta un total de 556.103,62 €.Sol·licita la
paraula el Sr. Frontera per demanar si es podrien especificar un poc més les actuacions concretes a realitzar amb
aquestes actuacions. El batle li explica, aplicació per aplicació les actuacions preteses (canvi trespol biblioteca,
escola, escoleta, inversions petites en instal·lacions esportives quan es canvií la gespa...)
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor de Més i 4 abstencions del PP.
8.- Proposta de Batlia d’aprovació inicial de suplement de crèdit finançat amb RT
Atès que l’Ajuntament de Mancor de la Vall té Romanent líquid de tresoreria que es pot fer servir per fer inversions
que es consideren d’interès per a tot el municipi.
Considerant que aquestes actuacions no tenen crèdit suficient al vigent pressupost municipal però que es podria dur
a terme una modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit per a dotar-les.
Vista la tramitació administrativa de la MC núm. 05, i considerant que el Romanent de tresoreria per a despeses
generals reflectit a la liquidació del Pressupost 2021 era de 1.166.223,03 €, si bé una vegada feta la incorporació de
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romanent per a despeses generals per import de 610.119,41 €, i l’expedient de crèdit extraordinari finançat amb
aquest romanent, per import de 90.000 €, queda en 466.103,62 €.
Breument, el batle explica el destí més concret d’aquesta modificació pressupostària, i se sotmet a votació,
aprovant-se per 4 vots a favor de Més i 4 abstencions del Partit Popular.
9.- Proposta Batlia aprovació conveni MELIB.
Es proposa:
Primer. Que pel Ple de l’Ajuntament s’aprovi el Conveni següent:
Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Energia i l’Ajuntament de Mancor de la Vall per a la millora i
manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears (MELIB)
Segon. Donar trasllat de l’acord que al seu cas adopti el Ple a l’Institut Balear de l’Energia als efectes oportuns.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
10.-Donar compte de la liquidació del Pressupost 2021.
El Resultat pressupostari de l’exercici 2021 és el següent:
1. (+) Drets reconeguts nets 2.312.341,34€
2. (-) Obligacions reconegudes netes 2.050.288,32€
Resultat pressupostari de l’exercici 262.053,02€
3. (+) Crèdits finançats amb romanent general 219.671,56€
4. (+) Desviacions de finançament negatiu 56.528,87€
5. (-) Desviacions de finançament positiu 523.967,80€
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 14.285,65€
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 1.166.223,03 €.
10.- Proposta de Batlia de condemna a Rússia.
Davant l’atac injustificat de Rússia a un país sobirà i independent com és Ucraïna, l’Ajuntament de Mancor de la
Vall manifesta la seva més enèrgica condemna a un atac del tot injustificat i que només pot dur com a conseqüència
una molt gran inestabilitat social i econòmica mundial.
Alhora, manifestam la solidaritat de les Illes Balears amb els ciutadans d’Ucraïna i mostram el nostre més sincer
respecte en aquests durs moments pel poble ucraïnès. Les noticies que arriben són alarmants, l’auxili i la protecció
de la població civil en aquest conflicte és ara la prioritat.
Rebutjam el trencament de les relacions diplomàtiques així com l’escala de violència que ha dut fins a l’atac armat
que és una clara i flagrant violació de les normes bàsiques del dret internacional. Creim en l’Estat del dret i en la
democràcia, en un Món basat en regles i en la pau.
Sol·licitam una resposta unitària i coordinada en el marc de la Unió Europeu davant un atac que genera incertesa i
inseguretat global en un moment clau per a la recuperació de la crisi mundial ocasionada per la pandèmia de la
COVID-19.
Demanam que cessin les accions militars, que tornin a la llei i al dret internacional i que es restableixi el camí del
diàleg diplomàtic. La solució al conflicte només pot ser pacífica, feim una crida a la pau, un clam, el nostre clam,
unànime per la pau a Europa. No es poden repetir errors del passat, les regles del dret universal han de prevaldre
per damunt de tot.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
12.- Moció de Més per Mancor per frenar la pujada de preus de l’energia.
El grup municipal de MÉS per Mancor, proposa la següent Moció de Mesures per frenar l’escalada de preus de la
llum i l’energia:
1. Instar a la Comissió Europea a augmentar el finançament i augmentar de forma significativa els objectius de
l’eficiència energètica i les renovables actualment al 36% i 40% respectivament.
2. Instar a la Comissió Europea a facilitar als Estats membres el canvi d’assignació de preus de la llum, per evitar
que el gas continuï repercutint en l’increment del cost de la llum.
3. Instar a la Comissió Europea al canvi de normativa europea necessari perquè els Estats membres puguin limitar
unilateralment i temporalment els preus en el mercat majorista en situacions excepcionals.
4. Instar a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i a la Federación Española de Municipios i
Provincias (FEMP) a la demanda de majors recursos i objectius d’eficiència i renovables instant també a la
Comissió Europea pel canvi del sistema d’assignació de preus de la llum, per evitar que el gas arrossegui
- 18 -

injustificadament l’escalada de preus de la llum.
Demana la paraula el Sr. Frontera per dir que el Partit Popular també ha presentat una moció pareguda, què inclou
apart del llum, els combustibles.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
13.- Moció del Partit Popular, sobre l’atenció presencial per part de les entitats bancàries, la bretxa digital i
la gent gran.
El Sr. Frontera Martorell llegeix la moció presentada pel Partit Popular amb els següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament de Mancor de la Vall es compromet i insta al Govern de l’Estat, al Govern de les Illes
Balears, i al Consell Insular de Mallorca a garantir que tots els ciutadans que ho desitgin puguin fer els tràmits
administratius que corresponguin de forma presencial.
SEGON. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern de l’Estat a l’ampliació de la cartera de serveis
financers que presten les Oficines de correus garantint el seu accés a les persones majors que viuen a municipis de
menys de 5000 habitants o a municipis que encara que siguin més grans no disposin de cap oficina d’una entitat
bancaria per evitar la seva exclusió financera i social.
TERCER. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta al Govern de l’Estat a impulsar les modificacions normatives
pertinents per garantir que tots els consumidors independentment del seu lloc de residència i en especial per a les
persones majors tinguin accés fàcil, pròxim i amb atenció presencial per part de les entitats bancàries i financeres
per tal de satisfer les seves necessitats.
El batle li respon el següent:
«Si el Partit Popular retira el punt 1 de l´acord, podem votar a favor d´aquesta moció. No té sentit que el Partit
Popular demani als ciutadans que facin els tràmits administratius amb les Administracions Públiques de forma
presencial, quan va ser el govern de Mariano Rajoy el que va aprovar la llei 39/2015 de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, que obliga als ciutadans, a dirigir-se a l´administració de forma
electrònica.
Aquest és el resultat d´una llei que pot ser bona per molts sectors de la societat, però que deixa enrere al sector de la
gent gran.
Quan s´aproven lleis com aquesta, s´ha de mesurar les conseqüències en tots els sectors de la societat.
Manifesta el seu acord el Sr. Frontera i es retira el primer punt de la moció.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
14.- Moció del Partit Popular sobre la modernització, la llibertat de mercat i la sostenibilitat del model
turístic.
El Sr. Frontera presenta la moció amb els següents acords:
PRIMER. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern Balear a l’eliminació de la moratòria de places
turístiques que recull el Decret Llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat
del turisme de les Illes Balears.
SEGON. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern Balear a suspendre l’aplicació del Decret Llei 3/2022,
d’11 de febrer, i obrir un espai de diàleg públic amb tots els sectors afectats, establint un procés participatiu obert a
tota la societat balear, per aprovar una llei turística amb el màxim consens possible.
A la present moció respon el batle en els següents termes:
El nostre vot serà en contra, evidentment, perquè nosaltres creim en el decreixement de places turístiques, ja que els
propi sector turístic reconeix, tot i fer-ho amb la boca petita, que és necessari fer una aposta per la qualitat del
turisme que ens ha de visitar i no en la quantitat.
El model de sostenibilitat que necessita aquesta terra, passa per un turisme respectuós amb el medi i de qualitat
envers el turisme de masses que sempre ha defensat el Partit Popular.
Indica el Sr. Frontera que quan es parla de la moratòria s’inclouen les places d’hotels i també de les persones
particulars que lloguen la seva casa per treure un rendiment; considera que no és el mateix cas (lloguer vacacional i
hotels) i que la qualitat del servei també es pot millorar, sense implica que hi hagi més places.
Li respon el batle que amb la crisi d’habitatge que hi ha, s’hauria de promocionar l’habitatge i no el lloguer turístic
i que considera que aquesta és una de les majors parts del problema. Li respon el Sr. Frontera que Mancor no té
tantes places de lloguer turístic i que sí té un problema d’habitatge, especialment pels joves.
Sotmesa la proposta a votació, s’obtenen 4 vots a favor del PP i 4 vots en contra de Més.
Efectuada una segona votació, s’obté el mateix resultat però fent ús del vot de qualitat del President, no s’aprova la
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moció.
15.- Moció del Partit Popular per exigit al Govern d’Espanya una baixada dels imposts de l’energia.
El Sr. Frontera llegeix la moció presentada amb els següents acords:
1. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern d’Espanya a reduir l’Impost Especial als Hidrocarburs
contemplat a l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’Impostos Especials, als nivells mínims
d’imposició aplicables als carburants, ressenyats en l’Annex I de la Directiva 2003/96/CE del Consell de 27
d’octubre de 2003, de manera provisional i en tant persisteixi l’excepcional situació de preus.
2. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern d’Espanya a aplicar un tipus impositiu super reduït del 4% de
l’IVA al subministrament de gas natural, i de calefacció urbana.
3. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta la Comissió Europea a la modificació de la Directiva 2006/112/CE del
Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l’Impost sobre el Valor Afegit, perquè contempli
l’aplicació d’un tipus impositiu reduït als carburants d’automoció, així com la suspensió dels tipus mínims de
l’Impost Especial d’Hidrocarburs establerts en la 2003/96/CE del Consell, de 27 d’octubre de 2003, de manera
provisional i en tant persisteixi l’excepcional situació de preus.
4. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el Govern d’Espanya a renunciar a l’augment general de la fiscalitat
dels hidrocarburs proposada pel Comitè d’Experts, inclòs com proposada que perjudica greument l’economia tant
de les famílies com al nostre teixit empresarial i productiu.
5. L’Ajuntament de Mancor de la Vall Insta el Govern d’Espanya a aplicar les modificacions dels crèdits
pressupostaris dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022 que resulten necessàries per a reduir despesa
improductiva i obtenir el crèdit suficient que permeti donar compliment al que es disposa en els apartats anteriors.
6. L’Ajuntament de Mancor de la Vall exigeix al govern d’Espanya que no dugui a terme la denominada
harmonització fiscal, que no és més que una pujada d’impostos encoberta.
7. L’Ajuntament de Mancor de la Vall insta el govern d’Espanya a seguir l’exemple d’altres països europeus com
Portugal, Alemanya, França o Itàlia que en els últims anys han posat en marxa successives rebaixes d’impostos per
a fer costat a les classes mitjanes dels seus països i impulsar la recuperació de les seves economies.
8. Donar trasllat d’aquest acord al President del Govern d’Espanya, a la Ministra d’Hisenda i Funció Pública, als
portaveus dels grups parlamentaris en el Congrés i Senat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
El batle llegeix la resposta a aquesta moció:
«El nostre vot serà d’abstenció. Tot i que no creim en les baixades d´impostos que sempre demana el Partit Popular,
ja que solen venir acompanyades de retallades i privatitzacions en els sectors educatius, socials i sanitaris. Creim
que el que s´hauria de fer és obligar a les grans empreses del sector energètic que obtenen grans beneficis des de
que el senyors Gonzalez i Aznar optaren per les seves privatitzacions, a que ens situacions d´emergència com
l´actual reduïssin aquests beneficis. baixant la seva part de la factura.
I me sembla poc ètic que des del Partit Popular es vulgui posar l’èmfasi en la defensa dels ciutadans només en la
recaptació d´impostos, quan per una altra costat estam veient com familiars o amics dels governants del partit
popular es beneficien d´elevades comissions econòmiques aprofitant moments durs per a tota la societat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor del Partit Popular i 4
abstencions de Més.
16.- Donar compte dels Decrets de Batlia.
La Secretària Interventora dona compte dels Decrets de Batlia dictats des de la celebració de l’anterior Ple fins a la
data actual, i que van des del número 13/2022 fins al 63/2022.
17.- Precs i preguntes:
1) Ús de les instal·lacions de la piscina.
Manifesta el Sr. Frontera que des del bar de la piscina es comenta que no es permet utilitzar les instal·lacions
esportives per qualsevol persona, solament quan hi ha curs, tenis etc. programat.
Respon el Sr. Joan Ramon Villalonga que a l’única persona que va demanar individualment autorització per ús de
les instal·lacions se li va concedir, però que grups organitzats fins ara, amb la normativa Covid no es podia
permetre. Actualment la normativa d’esports manté certes limitacions però canvia constantment.
2) Activitats programades de l’Ajuntament.
El Sr. Frontera s’interessa per si estaran dins de la normalitat les activitats previstes pel dia 2 d’abril, Pasqua etc. El
batle li respon que si és possible es farà com es feia abans llevat que surti qualque motiu que justifiqui una nova
restricció. En tot cas, s’està esperant un poc a veure com evoluciona la situació sanitària.
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3) Informació Ibisec.
El batle aprofita per comentar que havia quedat deserta la licitació de l’escola nova i que li comenten que estan
estudiant què fer ara. A la vegada que van comentar-li aquesta situació, des de l’IBISEC li diuen que la sortida
d’emergència que es pretenia fer que ha de venir acompanyada de més requisits, com per exemple, la instal·lació
d’un ascensor.
El Sr. Frontera manifesta que un ascensor no s’utilitza per casos d’emergència i li respon el Sr. Ramon Villalonga
dient que és un requisit d’accessibilitat, que teòricament no es pot utilitzar. Es planteja l’opció de modificar el
projecte i fer una segona sortida per la planta baixa i veure com es finançaria, ja que l’IBISEC no ha mostrat cap
desacord en abonar aquesta despesa.
D’altra banda i a la vista que ha quedat deserta la licitació de l’escola, s’acorda esperar un poc per treure el
procediment de licitació del vial per veure com evoluciona o què fa la Conselleria.
Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall de dia 29 d’abril de 2022
1.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació i els plecs tècnics i administratius que han de regir la
licitació del contracte mix d’obres i subministrament per a la instal·lació de la gespa artificial del camp de
futbol Montaura, de Mancor de la Vall.
PRIMER. Que pel Ple de la Corporació s’aprovi l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat , convocant la seva licitació.
SEGON. Que pel Ple de la Corporació s’aprovin els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Que pel Ple de la Corporació s’aprovi la despesa corresponent al present contracte, a comptabilitzar en
l’aplicació pressupostària 2022.01.342.62300.
QUART. Donar compte de la decisió que al seu cas s’adopti a Intervenció i a Tresoreria a l’efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l’anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l’annex III de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l’expedient de contractació, en
particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d’estar disponible aquest dia de publicació de l’anunci de licitació.
SETÈ. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de contractant. Ja
que ningú desitja afegir res, es sotmet la proposta a votació i s’aprova per unanimitat dels membres presents del
Ple.
Altres informacions
Projecte de restauració, consolidació i neteja d’un tram del camí de Biniarroi.
Es tracte de la restauració, consolidació i neteja d’un tercer tram del camí de Biniarroi. El pressupost és de
41.322,31 euros, amb els quals es pretén restaurar uns 200 metres lineals (450 m2) a continuació de la part ja
restaurada. Les actuacions previstes consisteixen en la neteja de la zona amb mitjans manuals, la poda dels arbres i
la rehabilitació del camí seguint la tècnica de construcció de pedra en sec, és a dir, es restauraran els empedrats amb
la tècnica original sense morters de calç ni ciments, mantenint el traçat original del camí.
Nova instal·lació fotovoltàica en el Casal de Cultura.
L’Ajuntament de Mancor de la Vall ha fet una inversió de 26.686,67 euros en la instal·lació de plaques solars a la
teulada del teatre municipal. S’ha aconseguit autoabastir elèctricament totes les infraestructures i serveis del Casal
de Cultura. Es garanteix energia sostenible i renovable en les dependències, Centre de Dia, Centre de Salut, Casal
de Cultura, local de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat, local del Club d’Esplai s’Estel, local de l’associació
Amunt i Avall, el local d’assaig i el teatre municipal. Amb aquesta actuació s’aconsegueix una millora
mediambiental reduint el consum d’energies provinents de combustibles fòssils i una millora econòmica en la
reducció de la despesa.
Construcció d’un nou vial urbà bidireccional que connectarà els carrers de Sa Font i el carrer des
Pedregaret.
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El dia 7 d’abril es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’expedient, amb el pressupost de
licitació sense imposts de 347.560,67 euros. La construcció de l’escola nova d’educació primària fa necessari dotar
d’un nou vial que ens facilitarà la mobilitat així com l’accés a la nova escola i a les instal·lacions ja existents. Al
projecte del nou vial es preveu també la construcció d’un carril bici amb el qual es fomenta usar mitjans de
transport no contaminants i a la vegada es garanteix la seguretat dels nins i nines de Mancor en el recorregut cap a
l’escola.
Renovació de la gespa del camp de futbol del CE Montaura
En el mes de maig l’Ajuntament va publicar a la plataforma de contractació del sector públic l’anunci del contracte
per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del CEMontaura.
Amb aquesta actuació es retirarà la gespa existent, es revisarà la planimetria de la base asfàltica, es revisarà tot el
sistema de reg, drenatge i fontaneria i s’instal·larà la nova gespa artificial de darrera generació.
Aquesta actuació promoguda per l’Ajuntament de Mancor de la Vall es realitzarà gràcies a la convocatòria de
subvenció per a instal·lacions esportives del Consell de Mallorca amb un pressupost base de licitació sense
impostos de 158.897,01euros.
Obres de millora de l’exterior del Pavelló d’esports Municipal.
L’Ajuntament ha realitzat les obres de reforma de l’espai exterior del pavelló d’esports municipal i la construcció
de dos magatzems al voltant del pavelló. Un magatzem servirà com a espai de magatzem municipal i l’altre
magatzem es cedirà al Club Ciclista Mancor de la Vall, perquè sigui el local municipal del club esportiu.
També s’ha millorat els voltants del Pavelló, creant un paretó i un camí anivellat d’accés al Jardí Botànic que
garanteixi seguretat per als nins i nines i per a tots els usuaris d’aquest espai verd municipal. També s’ha millorat el
passadís entre el pavelló i la pista de tennis exterior. El cos ha estat de 88.283,74 euros, sense impostos, quantitat
provinent de les subvencions plurianuals 2020-2021 per dur a terme les obres d’inversió de competència municipal
del Consell de Mallorca.
Tercer anunci de licitació de l’ampliació del CEIP Montaura
L’IBISEC (Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius) ha publicat a la plataforma de contractació del
sector públic l’anunci de licitació de les obres d’ampliació del CEIP Montaura per tercera vegada, després de què
els dos anuncis de licitació anteriors han quedat deserts perquè no s’hi ha presentat cap licitador. El Consell de
Govern ha autoritzat novament l’augment del pressupost per a l’execució d’aquesta obra, de manera que l’import
ascendeix a 1.378.160,03 euros. L’obra com sabem i esperam que es realitzi, consisteix en la construcció d’un nou
edifici d’una línia per al segon cicle d’Educació Infantil, amb un total de 75 places escolars. L’educació pública i
de qualitat dels nins i nines de Mancor mereixen l’esforç i la implicació de totes les administracions i per això es
valora molt positivament l’augment pressupostari que s’ha fet i la tramitació d’una tercera licitació perquè l’escola
nova de Mancor sigui una realitat el més aviat millor.
Dia 6 de juny ha començat el nou calendari de recollida selectiva porta a porta. Per a la recollida de voluminosos
(mobles, matalassos, electrodomèstics i altres) telefonar al 900772211.
PISCINA MUNICIPAL DE MANCOR
ESTIU 2022
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MARGALIDA I BEL NEGRE SASTRE, Can Massip

l diumenge dia 1 de maig passat, al dinar de l’Associació d’Amics de la Tercera Edat, parlant amb
les germanes, Margalida i Bel, de can Massip, sobre la seva família i en concret sobre el seu padrí
Toni, antany obrer de les festes de Sant Antoni a Mancor, acordàrem que les faríem l’entrevista del
trimestre de la revista Montaura. Per això, el 13 de juny passat, de bon matí, amb na Joana Maria Alba,
acudírem a la casa on viu na Bel i on residia la família de l’amo en Toni i madò Joanaina de Can Massip.
Allà ens trobàrem amb les dues germanes disposades a contar-nos coses de la seva família.
Acomodats entorn d’una camilla, posada la enregistradora en marxa i explicat com es desenvoluparia
l’entrevista, començàrem amb la lectura d’un escrit inèdit de l’amic Biel Fiol, sobre com se celebrava la
festa de Sant Antoni en temps passat.

Convé, abans d’entrar en altres aspectes de la
família, parlar un poc de genealogia familiar
des padrins materns, els pares, els fills i els
nets.
Es vostre padrí de Mancor era l’amo en Toni de
Can Massip?
Sí, nomia Toni Sastre. Era de Selva.
I sa vostra padrina?
També era de Selva i nomia Joanaina Celià
Quants de fills tengueren?
Tres. Sa nostra mare, que era sa major, i nomia Margalida. El tio Gabriel que es va casar i vivia a
Búger, era manescal, i sa tia Maria, sa darrera, que va ser Monja.
La vostra mare amb qui es va casar?
Mu mare es va casar amb es nostre pare, que nomia Joan
Negre i era de Maria de la Salut. Es varen conèixer –diu na
Bel– perquè en aquell temps venien collidores d’oliva d’aquell
poble a Can Massip. A Maria de la Salut, una germana de la
que després seria sa nostra padrina se’n cuidava de cercar
aquestes dones i mu mare es va fer molt amiga d’una germana
des papà. Per això se conegueren i se casaren.
Aquestes dones, a través de sa padrina i sa tia Magdalena,
totes dues de Maria, venien a Can Massip. Allà hi havia un
lloc que li deien ses cases de ses collidores –jo record també
que a sa Casa d’Amunt hi havia ses cases de ses collidores.

Els pares el dia de les noces

Quants de fills tengueren els vostres pares?
Tengueren tres nins i tres nines. Na Joana, que és sa major, en
Jaume, es segon, en Toni, es tercer, na Margalida, es sa
quarta, na Bel i en Joan.
Encara viuen tots?
5
Toni
No. En Jaume va morir es primer, el dia 14 de febrer de 2018,
vivia a Alcúdia i en el 4 d’abril passat, va morir en Toni que
5
vivia a Inca.
2
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4

Quina descendència heu tengut cada
germà i germana?
Contesta na Margalida i diu: Na Joana es
va casar amb un mancorí, en Nofre, i viu
a Inca; va tenir una filla que ja li ha
donat un net. En Jaume va tenir dos fills i
una neta. En Toni va tenir tres fills i tres
nets. Jo tenc dues filles i una neta. Na Bel
té tres fills i quatre nets. En Joan té una
filla i dos nets.
Parlem ara un poc de vosaltres dues. Quan
vàreu néixer?
Jo –diu na Margalida– vaig néixer l’any
1957, i jo –diu na Bel– l’any 1960.
El dia de la primera comunió de les filles de na Bel.
On vàreu néixer?
Hi són presents tots els sis germans i el seu pare (acotat)
Na Margalida diu; jo vaig néixer a Maria
de la Salut. Noltros teníem casa a Maria de la Salut i a Mancor. No som mancorina. Vaig néixer dia 10
de juliol i llavors nosaltres estàvem d’hivern a Mancor i d’estiu a Maria, anàvem d’una part a s’altra
tota sa família. Per això vaig néixer a Maria.

Jo –diu na Bel– vaig néixer a Mancor i crec que en aquesta casa on som ara. Vaig néixer en es mes de
febrer i estàvem a Mancor perquè era temps d’oliva i feines des camp d’hivern.
Na Margalida diu que un dia es va cremar i estava a punt de morir. Na Joana Maria li demana que ens ho
expliqui.
Fèiem obra a ca nostra, era a sa casa des carrer de Santa Llúcia, darrera l’església, que es padrí havia
comprat per mu mare, perquè volia que estàs a Mancor. Es nins estàvem allà i pujàrem a dalt a cercar
no sé què, en Jaume, en Toni i jo, feia fosca i teníem un fogonet d’aquests d’esperit. Es meu germà Jaume
el va encendre, hi havia poc esperit i va agafar una botella i mentre afegia esperit, sa botella es va
encendre i es meu germà va tirar sa botella, en tan mala sort que em va pegar damunt, encara ara tenc
ses marques de ses cremades. Tot d’una em dugueren a ca don Pep i ell mos aconsellà que anàssim sa
clínica d’en Penyaranda. Me varen entrar es tètanus i ma moria. Un moment donat me vaig moure i sa
meva tia Maria digué a sa infermera “aquesta nina està viva”, ella volia entrar a s’habitació i
s’infermera no ho volia i ella la va empènyer i va anar a cercar es metge. Total que jo me vaig salvar,
gràcies a sa meva tia Maria.
Parlem ara un poc des vostres primers estudis i els primers treballs que féreu.
Na Margalida diu: jo de petita, perquè estava a Inca a ca sa meva madrina, vaig anar a Santo Tomás de
Aquino. Després quan va morir sa madrina, vaig venir a Mancor i anava a ca ses monges (estava com a
interna). Després vaig anar a ca na Dolores i a una acadèmia a Inca que estava a sa carretera
d’Alcúdia.
Vaig trobar feina d’administrativa i ja no vaig seguir estudis. Així i tot me vaig treure el títol de
puericultora a ca ses Monges de la Caritat d’Inca. Més envant vaig passar a fer feina a can Jordi
Moranta, vaig estar allà uns 14 anys. Quan varen tancar es taller me vaig treure es títol d’administrativa
per lliure, ja que tenia molta pràctica. Finalment totes dues, na Bel i jo, mos traguérem es títol
d’auxiliars de clínica. Vàrem anar a examinar-nos a Manacor. També anàrem a sa Llebre i mos
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traguérem es títol de geriatria. Vaig estar, a més dels anys a can Jordi, a sa rellotgeria Juana d’Inca per
espai de 13 anys; llavors em vaig presentar a ses oposicions per sa Residència Miquel Mir, les vaig
aprovar i vaig estar també uns 13 anys a sa Residencia i quan va tancar per obres me passaren a sa Llar
d’Ancians a Palma. Finalment, amb 45 anys de cotització, me vaig jubilar, tenia 63 anys.
Jo –diu na Bel– vaig estar un temps a ca sa padrina de Maria de la Salut i anava allà a ca ses monges.
Més endavant, que vivíem a Can Massip, cada dia davallàvem de Can Massip a escola a Mancor.
Dinàvem amb ses monges, i devers les cinc tornàvem a Can Massip. També vaig anar amb na Dolores i
amb D. Manuel Vitaller. Vaig obtenir el títol de Graduat escolar. Després vaig passar a s’Institut d’Inca,
allà vaig fer es BUP i es COU, però no el vaig acabar. Vaig dir a mu mare que no volia fer carrera i vaig
deixar ets estudis de s’Institut. Se me va presentar s’ocasió d’anar a sa Creu Roja a Palma i me vaig
treure es títol de Dama de sa Creu Roja, un títol equivalent a auxiliar de clínica. Tenia 17 anys. Vaig fer
pràctiques a un gabinet d’un metge uròleg, que nomia Joan Salvá. Després amb una amiga varen anar a
ACRA, que estava darrera sa Banca March de ses Avingudes, era una companyia alacantina i allà hi
vaig fer feina 9 anys. Després me vaig casar i vaig fer feina a sa tenda de roba Quinientos uno d’Inca.
No m’agradava fer aquesta feina i vaig aguantar, no era fer feina, era aguantar, prop de 13 anys.
Després vaig fer feina a sa Residència de Felanitx 13 anys i mig. Finalment me varen jubilar per
malaltia, me vaig rompre un tendó.
Intervé na Joana Maria i diu que na Bel va ser monitora de natació a Mancor. Na Bel ho afirma. És ben
ver això, quan jo vaig tenir es meu primer fill, en Tomeu, es meu home, tenia una empresa de rajoles i jo
feia feina allà, però no m’agradava aquella feina. Una amiga meva me va dir si volia fer feina com a
monitora de natació, però t’has de treure es títol. Jo casi no sabia nedar però me vaig treure el títol, mos
examinàrem al poliesportiu Germans Escales de Palma. Vaig estar a Sport Inca. Hi vaig fer feina dos
anys.
Ara podem passar a sa vida familiar
personal. Nuvis, casa-ment, fills,
etc. Pots començar tu, Margalida.
Jo vaig festejar un novii de Santa
Margalida, per imposició familiar –
diu na Margalida–. Era una persona
que feia feina amb es meu tio de
Santa Margalida. Festejàrem més
de quatre anys, però després mos
barallàrem i cadascú va prendre
pes seu vent.
Després vaig conèixer es meu
home, es pobler. El vaig conèixer
l’endemà d’haver-me tret es carnet
de conduir, anàrem a Can Picafort
a una discoteca, allà el vaig
La família de na Margalida
conèixer. Vàrem festejar dos anys i mos casàrem l’any 1979 en el mes de desembre, jo tenia 23 anys, en
es mes de desembre ja farà 43 anys.
Què va demanar entrada, com era costum?
Sí. Me’n record molt bé, era es dia d’ets innocents.
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Quina feina feia el teu home?
Ell era mecànic de cotxes, però va fer cursos i va ser mecànic industrial i va fer feina a can Fluxá a Inca.
Després D. Llorenç Fluxá el va col·locar a JOBACOS, que era una indústria d’utensilis de sa sabata.
Quan sa fàbrica va tancar ell se va retirar, tenia 63 anys.
Heu tengut dues filles. Quina feina fan?
Sí. Una va néixer el 82 i s’altra el 85.
Sa major, que va estudiar auxiliar de clínica i després va estudiar d’Aministració hospitalària, treballa
en aquest ofici. Primer va estar a Son Espases i després va poder passar a l’hospital d’Inca. Té una nina.
S’altra fa feina a Pollença a Mafre. Primer va deixar ets estudis però després va aprovar d’auxiliar de
Farmàcia, però fa feina i estudia psicologia a la UIB.
Bel, i tu què ens contes?
Jo vaig conèixer es primer home en Miquel, que
era molt amic d’en Joan nostre perquè varen
estar en es Seminari junts. Era de Son Carrió i a
ca seva tenien una empresa de materials de
construcció. Vàrem festejar tres anys i mos
casàrem. Vàrem tenir un fill i una filla, en
Tomeu i na Maria.
Es fill Tomeu, quan era petit, va voler ser Blavet
de Lluc i li agradava molt sa música. Va
estudiar i té sa carrera musical, però es
familiars de son pare eren “marmolistes” i ell
està enamorat des marbre i fa feina a “Màrmols
Moyá” de Lloseta. Es casat i té un nin i una
nina, viu a Inca.
Quan jo me vaig separar des primer home sa
meva filla Maria només tenia mig any i abans
des dos anys, jo ja m’havia casat amb s’altre
home. Era sa que estudiava més de petita.
Es meu primer home va renunciar als seus fills
en Tomeu i na Maria, però jo els feia anar a Son
Carrió a veure es padrins.

Família de na Bel

Després me vaig enamorar d’un altre, que un
bon dia se n’anà a comprar tabac i no ha tornat. Aquest feia feina a sa fàbrica de subministres de
material de construcció des meu home i jo anava per allà i així el vaig conèixer. Jo a sa fàbrica duia sa
comptabilitat i va anar malament, a mi me desgraciaren econòmicament.
Amb ell vaig tenir una nina, n’Esperança. Estava malalt, tenia la malaltia de Juntington, això fou la
causa de la nostra separació.
La filla Esperança treballa d’auxiliar d’infermeria a la residència Sant Miquel de Palma. Tenc tres nets i
una neta.
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En un moment de la teva vida vares participar en política i te presentares a les eleccions municipals a
Mancor, com va ser?
Jo me vaig presentar en política perquè aquest home que se n’anà per tabac no tenia feina, ni en volia
fer. No hi havia manera de col·locar-lo enlloc. Me vaig presentar per uns interessos concrets i personals.
Me vaig presentar per Unió Mallorquina recolzant a en Macià Colom.
Després vàreu crear l’Associació Amunt i Avall, ens ho pots explicar?
Sí, després d’haver-nos presentat a la política municipal, amb aquest grup decidírem crear l’associació.
Varen col·laborar en el seu naixement sobretot en Joan Curt, i en Macià Colom. Venia també l’advocat
en Pep Noguera, fill d’en Joan Noguera que ja és mort, aquest sí que era un polític, estava ficat dins
Unió Mallorquina per son pare.
És una associació sense ànim de lucre i en tot moment volguérem que fos una associació apolítica.
Vàrem organitzar moltes activitats, amb moltíssima de feina. Després en Joan Curt digué hem de fer
quelcom gran i férem una Diada, crec que l’hem feta deu anys, havíem de fer els deu anys es primer any
de sa pandèmia.
Sempre es feia en es mes de maig, el bon cuiner, Sebastià Frontera, preparava un arròs per mil persones.
Fer sa Diada duia una feinada. Sempre tot el que sobrava anava al menjador social.
Beneficis per Projecte Home, Aspanob i altres. Decidírem donar ajuda a n’és petits, no a aquells
col·lectius que rebien ajudes de ses institucions.
Aquests dos darrers anys, degut a sa pandèmia, no hem fet activitats, però hem treballat en un curs de
lletra. Mos han ajudat molt dones d’Artà i de Capdepera.

L’amo en Toni a l’esquerra, la seva filla Margalida al centre amb gorra de
mariner, el seu fill Biel, devora l’amo en Toni, vestit de mariner
i la seva filla Maria a davant asseguda, vestida de pagesa

Ara ens podríeu parlar un poc del
vostre padrí i la festa de Sant Antoni a
Mancor.
Quan va morir es nostre padrí noltros
eren molt petites i recordam poques
coses de com se celebrava sa festa de
Sant Antoni. La majoria de records que
tenim els sabem de mu mare que ens ho
contava. Així recordam que son Pare
d’en Biel Fiol tenia moltes idees perquè
era bon pintor i amb es nostre padrí
feien caretes a d’alt de sa casa. Ses dues
famílies estaven emparentades. Quan va
morir sa padrina moltes coses se varen
perdre.

Molts de nins coneixien ca sa padrina
com a sa casa des dimonis, perquè aquí es guardaven ses caretes des dimonis i de Sant Antoni i Sant Pau.
He pogut llegir a la revista Montaura del primer trimestre de l’any 2017, que el diumenge dia 15 de gener
de 2017, a les 16 hores, es va representar la Llegenda de sant Antoni i sant Pau a la cova del desert a
càrrec de la família de Can Massip i després va tenir lloc la baixada del corb des del campanar de
l’església parroquial.
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Sí, volguérem recordar, mitjançant un guió, escrit per na Bel,
que explicava el significat del que es representava físicament.
També, en aquest mateix número de sa revista, hi posàrem un
text que recollia una petita biografia des nostre padrí, que entre
d’altres coses deia, a més del que hem dit abans:
Era una persona molt devota de Sant Antoni i sempre va ser
l’obrer major de Sant Antoni. Organitzava tots els actes, recollia
les almoines i el que faltava ho pagava de la seva butxaca.
El dia de Sant Antoni tot era festa a ca l'amo Toni. Ell feia venir
quatre canonges i el millor Predicador del moment, que tots
dinaven a casa seva. Sa seva dona feia bunyols per tot es poble i
ses carrosses passaven per davant i per darrera per brufar-lo
amb mistela.
Abans d’acabar, em podríeu dir com veis el Mancor d’avui.
Com a poble –diu na Margalida– m’agrada. Trob que ha
Toni Sastre Oliver 1894-1964
augmentat massa sa població i ses infraestructures no estan a
s’altura d’aquesta població, per això hi ha moltes mancances.
Pens que se viu bé a Mancor –diu na Bel– És un poble preciós on més o manco sa gent se respecta. Lo
únic que per mi m’agradaria hi hagués i es cuidàs més es tema sanitari. S’ha mantingut bé s’urbanisme
sense que hi hagi edificacions que contradiguin la visual des poble. Es poble també està bastant cuidat.
Na Joana Maria intervé i diu: Actualment, elles dues, consider que són dues dones d’una edat que són
molt actives i estan entregades a activitats en es poble, que les veig córrer darrera es nets. Vull dir que
duen una vida molt activa. Na Bel, per exemple, d’ençà que ha deixat de fer feina, és una viatgera que no
s’atura, participa en equips de senderisme per Mallorca i altres indrets de Catalunya, segons ha dit estan
programant anar a fer senderisme per Itàlia. Pirineus Catalans, Aragonesos, a través d’un grup de
Palma.
Com és la gent del poble?
Mancor és un poble dormitori –diu na Bel–. Per altra part és molt
bo que ses dones vagin en es cafè i se formin aquests grupets des
berenar.
Sa política –diu na Margalida– està deteriorada totalment, es
poble està totalment dividit en aquest sentit, es confonen molt
sovint ses coses. S’hauria de deixar sa política a part.
Es valors d’avui en dia estan a baix del tot –diu na Margalida–.
No es valoren ses coses. Pel que fa al respecte està molt baix i sa
formació humana i educativa té molt que desitjar. Ningú no
s’atura o baixa de s’acera davant una persona major, no es
respecta el pas de vianants, etc.
Què feis vosaltres en un dia com avui?
Jo –diu na Margalida– som molt envejosa i m’apunt a ses activitats que ella s’apunta. Gimnasi per a majors, anar a Memòria, anem a
Artà, com hem dit a fer lletra, es divendres venim a sopar aquí.
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Quadre pintat per la seva mare
amb un carbó de sa foganya

Ella és molt mes activa que jo amb sa vida des poble –diu na Bel referint-se a na Margalida–. Jo som molt
com sa padrina, m’agrada reunir sa gent i cada divendres sopam aquí. A totes dues mos agraden ses
manualitats, hem brodat a mà. Ara mos agrada molt treballar amb sa llatra hi passam molt de temps.
A sa nostra família sempre hi havia gent que ha tengut bona mà per fer treballs manuals. Podeu veure
aquest dibuix, –ens mostren un sant Crist, una preciositat– el va fer sa nostra mare dibuixant-lo amb un
carbó de sa xemeneia.
Havíem passat gairebé una hora i mitja amb les dues germanes. Na Joana Maria va fer algunes fotografies
i en miràrem algunes que ens mostraren, així com l’escrit de l’homenatge, que varen voler dedicar al seu
padrí per Sant Antoni de l’any 2017 i del qual en parlam al llarg de l’entrevista. Un temps entretingut i de
vius records d’antany i de la vida diària del nostre estimat poble. Gràcies a les germanes Margalida i Bel,
de Can Massip, per la seva disposició per ses entrevistades per la nostra revista Montaura.
Jaume Gual Mora.

NOTES BIBLIOGRÀFIQUES
A la passada festa del Dia del Llibre es presentà el llibre ANEM A
CAÇAR MOPIES amb tex de Maria Magdalena Amengual i amb
il·lustracions de la mancorina Maribel Castells, un relat infantil
d'aventures ple de sonoritat i il·lustracions sobre uns estranys i
desconeguts sers. A la portada i a 28 pàgines, suggestius dibuixos a
color il·lustren el tex de Maria Magdalena Amengual.
Na Maria Isabel Castells Valdivielso, nascuda a Mancor dia 5 de maig
de 1981 des de molt prest destacà per les seves aptituds per dibuixar
com ho demostra la portada del número 3 d'aquesta revista
MONTAURA quan sols tenia 7 anys.

El passat dia 26 de juny, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, sota la
presidència del batle Guillem Villalonga, acompanyat de la regidora de
Cultura, Clara Fontanet, i Jaume Gual Mora, membre de la Comissió
Científica i coordinador de les Jornades.
Jaume Gual va explicar el contingut del llibre que recull la Ponència
Inaugural, que fa fer Pere Fullana, professor de la UIB. També recull les
nou comunicacions. Totes elles sobre temes de la cultura, història del
nostre poble.
TOTES LES PERSONES INTERESSADES EN EL LLIBRE,
PODEN RECOLLIR UN EXEMPLAR A L’AJUNTAMENT
EN HORES D‘OFICINA
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ARA HA FET VINT ANYS ...
Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de 2002, recordarem:
Dia 18 de maig a la carretera de Mancor a Inca resultà ferit en un accident d’automòbil Martí Suau
Álvarez que va haver de esser hospitalitzat.
Dia 26 de maig l'ajuntament organitzà una excursió a l'avenc de son Pou, es Freu i Orient.
Dia 1 de juny visità la parròquia en visita pastoral el Bisbe de Mallorca D. Teodor Úbeda.
Dia 6 de juny es presentà la junta local de la "Associació contra el càncer" presidida per Magdalena
Arrom.
Dia 16 de juny, a l'església parroquial, Jaume Gual Mora presentà el segon tom de l'obra sobre la història
de Mancor de Gabriel Fiol titulat "MANCOR MASSANELLA BINIARROI BINIATZENT.- Notes
històriques 1601 -1800".
Dia 18 de juny, a l'encreuament de les carreteres
de Selva i d’Inca, sofrí un aparatós accident de
cotxe Tomàs Fontanet Mateu a resultes del qual
la seva mare Joana V. Mateu Pol resultà seriosament ferida.
De les festes patronals destacaren el sopar popular, el concert de rock amb molta presència de
jovenalla externa, la berbena amenitzada pels
grups OASIS i CANYAMEL, una cursa de karts, el
play-back del Club d'Esplai s'ESTEL", la missa
concelebrada del dia del patró amb assistència de
la Delegada del Govern Central, Catalina Cirer,
Un moment del play-back del club d'esplai S'ESTEL
el "XXVIII HOMENATGE A LA GENT GRAN" i
a les festes patronals.
l'obra de teatre "Ha arribat el moro".
El C.E.MONTAURA ocupà la penúltima plaça a la categoria de Regional Preferent, baixant a Primera
Regional la pròxima temporada.
L'entrevista del trimestre fou feta a Teresa Martorell Mateu Xantis, més coneguda com de s'Ametlar".
Durant el trimestre es casaren:
Dia 25 de maig Bernat Gavino Morey i Antònia Arrom Ribas.
Dia 2 de juny Pau Llorenç Comas Garriga i Teresa Martorell Pericás.
En deixaren:
Dia 11 d'abril morí Mateu Moranta Morro de can Rengo als 87 anys.
Dia 22 d'abril morí a Ciutat la mancorina Magdalena Vallori Bonafé de can Nas als 89 anys.
Dia 26 d'abril morí també a Ciutat Ramon Nicolau Mateu de can Costa als 86 anys.
Dia 29 d'abril morí a Inca la modista Catalina Gual Reynés de can Marranxo als 82 anys.
Dia 18 de maig morí Llorenç Martorell Mateu de ca sa Biniarroiera als 79 anys.
Dia 15 de juny morí a Inca Antoni Ramis Gelabert als 73 anys, era l’espòs de la mancorina Maria V. Alba
de Biniatzent.
Dia 30 de juny morí a Bordeus (França) Iris Gulliver als 87 anys que havia residit molts d'anys a Mancor.
No es registrà camp naixement.
Gabriel Fiol i Mateu

(De MONTAURA núm.180)
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PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA
Un Sant Joan reviscut a Mancor!
Enguany la festa del patró de Mancor i titular de la parròquia ha estat reviscuda després de les restriccions
fruit de la pandèmia que vivim. S’ha pogut tornar a fer la festa que tradicionalment s’ha anat realitzant
durant segles a la nostra comunitat cristiana.
Ja dins les festes del carrer, el passat dissabte 18 de juny, vàrem poder
celebrar la solemnitat del Corpus i poguérem rebre la benedicció amb el
Santíssim Sagrament amb la processó per l’interior del temple, de mans del
vicari Francesc Vicens i Gomila, que dins aquest curs s’ha incorporat a
l’equip de pastoral de la Unitat de la Mare de Déu.

Concert homenatge al
Bisbe Antoni Vadell

El dijous 23 de juny es va pregar amb les vespres de la festa del nostre Sant,
no hi faltava cap detall, l’himne cantat, els salms recitats oportunament, el
cant del Magníficat de la Mare de Déu amb encens a l’altar i el cant final de
la Salve, tot demanant la intercessió del nostre St Joan perquè la nostra
comunitat cristiana fora fecunda, com ho va ser el si de Zacaries i Elizabeth,
pares de Joan el Baptista. Al final es va fer una meravellosa ofrena floral que
va servir per engalanar el presbiteri on s’hi exposa la relíquia dels sants màrtirs.

El divendres 24 de juny, dia solemnitat per tota l’Església universal, vàrem celebrar dignament la festa
del nostre sant patró, amb tota casta d’atencions. Primer, s’ha de dir que la celebració d’enguany coincidia
amb una altra solemnitat, la festa del Sagrat Cor de Jesús, que sempre es celebra el divendres després del
Corpus, festes que venen marcades per la festa anual de la Pasqua.
Per tal motiu es va situar la imatge bellíssima del
Sagrat Cor de Jesús, just al peu del presbiteri i dins la
celebració, les nostres estimades germanes religioses
missioneres del Sagrats Cors de Jesús i Maria, varen
renovar els seus vots de viure entregades al servei de
l’Església, en l’obediència, la castedat i viure despreses
per ser esposes lliures del Senyor. Elles són, Sor Joana,
Sor Maribel, Sor Maria Jesús i Sor Magdalena, totes
elles entregades al servei de la casa d’espiritualitat de
Sta Llúcia, casa diocesana d’exercicis.
Missa de Sant Joan Baptista
Cal dir també que va presidir l’Eucaristia un exrector
de la parròquia, Mn. Felip Díez i Fortesa, actualment rector solidari de Sa Pobla, Muro i Sta. Margalida.
Ell va ser rector de la nostra parròquia entre els anys 2000 i 2005, juntament amb la parròquia de Crist
Rei d’Inca. Ens va encoratjar a deixar-se sorprendre pel projecte de Déu i ser decidits, sortint de les
nostres timideses i complexes, per anunciar la Bona Nova de Jesús, com ho varen fer els personatges que
centren la festa del naixement de Joan el Baptista, son pare, Zacaries i sa mare, Elizabeth. Només així i
edificarem un món més just segons els criteris del Regne. La justícia de Déu no és condemnar sinó salvar
amb la tendresa de l’amor del Seu Fill.

Dins la celebració es va fer ofrena de flors i del pa i el vi que serien consagrats a l’Eucaristia. Com no
podria faltar, es va fer ofrena amb el ball de Festa Pagesa que va representar la tradició d’un poble amb
identitat. Al final de la celebració es va beneir la capelleta de la Sagrada Família que ha estat restaurada. I
- 31 -

per acabar es va cantar l’himne de Mancor que expressa el camí d’un poble que camina aplegat amb
arrels i branques que s’enfilen cap al bé de tots. El cor parroquial dirigit per Jaume Gual i acompanyat a
l’orgue per Tomeu Ripoll va fer que la bellesa de la litúrgia florís per donar lloances al Pare, al Fill i a
l’Esperit, tot mirant el testimoniatge de Joan, el nostre patró.
El pregoner d’enguany:
El passat dijous dia 16 de juny, tocades les 20h, el pregó que anima a viure i a estimar la festa del nostre
patró, enguany va ser dirigit per Macià Colom Jaume, que per més de 31 anys és l’escolà del temple
parroquial. Se’l va percebre contentíssim de fer
aquest pregó i va saber enfilar la seva història
personal amb la comunitària. Va anomenar totes
aquelles persones que durant aquests 31 anys li
han tocat el cor per servir la parròquia de St Joan
Baptista. Entre elles hi havia els rectors, les
religioses missioneres dels Sagrats Cors, els
antics escolans i servidores de la rectoria, amics i
amigues que sempre l’han animat a que segueixi
fent aquests servei.
També l’equip de pastoral li vol agrair a ell i a Biel Pocoví, el servei que fan de cuidar tan bé el temple i
les celebracions mancorines. A vegades és un servei que es dóna per suposat però és ben necessari i
d’agrair pels qui anam i venim per assistir a totes les necessitats de les comunitats cristianes que servim.
El serveis litúrgics, com lectors, neteja, les flors o el de sagristà, és molt més del que es veu a simple
vista, per això volem donar les gràcies a totes aquelles persones que com en Macià Colom fan un servei
discret i eficaç a la comunitat cristiana de Mancor. Moltes gràcies a tots pel vostre servei i entrega! Macià
que puguis tornar fer aquest pregó amb tant d’entusiàsme com enguany!
Una cadena de pregària: la Capelleta de la Sagrada Família de Mancor.
També dins el marc de la festa de Sant Joan es va restaurar la capelleta que conté la imatge de Jesús infant
amb Josep i Maria. Aquestes capelletes tenien la funció d’unir a la parròquia i de fer que les famílies
tinguessin com a referent en valors i pietat a la Sagrada Família de
Natzaret. Hi ha parròquies que no han perdut la tradició, dins el
nostre s’havia perdut una mica per l’estat de conservació de la
capelleta però amb l’ajuda den Macià l’hem recuperada.
Convidam a tots els qui vulgueu rebre la capelleta que vos apunteu a
la parròquia amb l’ajuda den Biel Pocoví i farem un ruta perquè
tothom que la desitgi la pugui tenir a casa per tres dies i després
passar-la a la següent família. Convidam especialment a les famílies
que tenguin infants petits i puguin descobrir el valor de pregar en
família i també a les famílies que tenguin alguna persona malalta a
d’edat perquè puguin sentir la força de la comunitat que prega per
tots ells.
Animau-vos i ja veureu com l’ajuda de Josep i Maria ajuda a tots
aquells que més ho necessiten!
Carles Seguí, Rector de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu
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MEMÒRIA DEMOCRÀTICA DE LES ILLES BALEARS

L

a Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, el passat dia 13 de maig
va iniciar l’obertura de la fossa comuna del cementiri de Mancor de la Vall. Aquestes actuacions es
fan amb la intenció “D’OBRIR FOSES PER TANCAR FERIDES”.
L´objecte d’aquesta actuació era la recerca del cos del senyor Adolfo Quesada Ripoll, veïnat de la ciutat
d'Inca i militant anarquista, assassinat el 5 de setembre de 1936 a la zona coneguda com l’oliverar de Can
Ripoll a la possessió de Son Maga, dins la finca de Massanella, i enterrat a la fossa comuna del cementeri
de Mancor de la Vall, excavada per enterrar el cadàver de la víctima.
Adolfo Quesada Ripoll (de Ca'n Fèlix), veïnat
de la ciutat d'Inca i militant anarquista, era fill
d'un carabiner i membre del sindicat Anarquista de la Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T).
Tot i aquesta vinculació amb l'anarquisme el
1936 s'afilià a l'Agrupació Socialista d'Inca i
també al seu sindicat, la Unión General de
Trabajadores (U.G.T). Estava casat amb Antònia Villalonga Coll de 25 anys d'edat en el
moment de l'assassinat del seu espòs, natural i
veïnada de Biniamar amb residència al
C/Paraiso núm. 9.
Segons els informes i documentació oficial sobre el seu assassinat, conservada com a part de l'Arxiu
fotogràfic de Memòria de Mallorca, el cos del desaparegut fou trobat a la zona coneguda com l'oliverar de
Can Ripoll, a la possessió de Son Maga dins la finca de Massanella, tal i com recullen diverses
publicacions consultades.
Un cop realitzada la descoberta del cos i realitzades les gestions judicials pertinents, el jutge ordenà
l'aixecament del cadàver, el trasllat del cos a les dependències del cementiri municipal de Mancor de la
Vall, a dins una furgoneta destinada a tal finalitat, amb la intenció de realitzar l'autòpsia al cadàver
d’Adolfo Quesada. Del trànsit pels carrers del poble en foren testimoni algunes persones, que pogueren
observar el cadàver ensangonat del desaparegut.
L'esmentada autòpsia fou realitzada pels metges Miquel Ferrer Truyol i Josep Mateu Martorell. Acte
seguit es va inhumar el cadàver a una fossa comuna excavada ex professo.
La possible fossa comuna estava físicament ubicada al cementeri municipal de Mancor, ubicat el 1936 a
les afores del poble. Pel fet de ser de titularitat municipal, vol dir que l'Ajuntament és el responsable del
seu manteniment i gestió, per això l'Ajuntament guarda registre d'exhumacions i inhumacions, de les
obres de manteniment, modificacions, projectes d'ampliació, etc.
El recinte del cementiri a l'època de la guerra civil era de forma quadrada amb un superfície construïda el
1936 d'uns 500 m2, que al llarg dels anys, amb successives ampliacions s'ha anat engrandint.
Entre els anys 1987 i 1988 es reformà de nou el cementiri i s'anivellà tot el recinte, eliminant els parterres
existents. S'enrajolà tot el cementeri i es posaren teules als sostres dels antics nínxols. Fou en aquest
període en què les obres pogueren afectar la fossa comuna on hi restava enterrat Adolfo Quesada, ja que
les obres feren que s'arribàs al nivell existent el 1936. No hi ha constància que durant aquelles obres de
remodelació es trobassin restes fora dels nínxols.
La zona on s’ha realitzat l’excavació és la situada en el nivell més elevat del cementiri, en concret a la
zona que surt a la fotografia, sense cap afectació en els nínxols del cementiri.
El dia 18 de maig passat la premsa donava la notícia, “Concluyen sin éxito los trabajos para exhumar a
Adolfo Quesada en Mancor, víctima de milicias falangistas”.
Jaume Gual Mora
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT

envolguts Amics, volem aprofitar una vegada més aquest espai en el qual la Revista Montaura en la
seva 140 edició, ens dona la possibilitat de poder comunicar-nos amb tots vosaltres.

Han passat 6 mesos d'aquest any 2022 i poques coses tenim per contar que facin referència als fets
que han succeït a dins la nostra associació, la pandèmia en torna fer de les seves, vàrem començar el
primer trimestre amb la il·lusió i tranquil·litat que tot ja tornava a la normalitat. Així i tot, no ens v+arem
veure ne prou coratge per fer el sopar de Cap d'Any, però teníem prou il·lusió per preparar noves
activitats pel 2022, després d'haver estat pràcticament 2 anys aturats com gaire bé tothom. La nostra
associació és de gent major com en fa referència el seu nom, i és més difícil de mobilitzar. Pensàvem
que el Dilluns de Pasqua era una bona oportunitat per fer el pancaritat a Santa Llúcia. L'ajuntament va
aportar tot el necessari perquè les altres associacions, agrupacions i grups d'amics, poguessin gaudir 2
anys després d'aquesta tradició, va ser un èxit de participació, i nosaltres ens quedarem molt satisfets
de tornar a veure tants d'amics i poder compartir aquesta festa amb ells, animant-nos així a preparar
noves activitats pels mesos següents.
Dia 1 de Maig estava a prop, just quedaven 12 dies per
organitzar la Festa de la nostra associació i vàrem
pensar que el més prudent era oblidar el dinar de
Binicomprat i convidar a tots els socis, autoritats i altres
col·laboradors, a compartir aquest dia al casal de la
Tercera Edat.
Enguany la missa solemne se celebrà el dia 30 d’abril.
Fou presidida per Mn Pere Fiol, acompanyat pel Cor
Parroquial. Varen fer les ofrenes, en Pedro Beltrán,
juntament amb Magdalena Amengual i Magdalena
Grau. El nostre president va oferir el tradicional ram de
flors.
Volem fer un especial agraïment a tots el
que vàreu assistir i compartir aquesta festa
amb nosaltres, agrair a l'Ajuntament
l'aperitiu ofert i per la gran ajuda expressada
en tot moment, i també als regidors i a tota
la gent que sempre està disposada a
col·laborar i ajudar per fer-ho tot més fàcil.
Fa temps que penso que dins la nostra
associació sempre hem tingut gent que ha
estat compromesa amb les seves juntes,
nosaltres entràrem just fa 10 anys i no
volem deixar de recordar a les persones
que, a causa dels seus anys o de les
patologies que tenen, ja no els és possible
venir, sigui a muntar taules o a fer totes les
tasques que queden després de cada activitat. No volem deixar de banda a ningú, i que ben segur
sabeu tots qui són, va per tots ells, i en especial a aquestes persones:
Pedro Amer (Ullot) Juan Coll (Sinavé) Lleonart Pocovi - Francisca Ramón Segui - Catalina Marti
(Polleta) Magdalena Grau - Margalida (Sa tanqueta). Gràcies amics per la vostra entrega i fidelitat, de
part del nostre president i la seva junta directiva.
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Finalment, us informem que tenim preparats una sèrie
de sopars per aquests mesos: juliol, agost i setembre;
les farem com tenim costum al Casal de Cultura, i aniran
acompanyats de música en viu. Aquest any compartiran
els seus repertoris dos músics, en Yaco i en Rafa. Vos
animam a tots a participar-hi, i que convideu als vostres
amics perquè es facin socis, així podran gaudir de les
nostres activitats, com per exemple el pròxim sopar
programat per el dissabte 16 de juliol.
Ja vos hem comentat en diverses ocasions, que aquests
darrers anys, hem tingut moltes baixes, i que és
important tornar a sumar nous socis i remuntar la
situació. La Covid segurament no ha ajudat gens, però tenim l'esperança que la normalitat tornarà prest,
vos seguirem informant.
Una forta abraçada, i molta salut per tots!!
Biel Llobera

CANVI CLIMÀTIC

A

què ens referim quan parlam de Canvi Climàtic? El Canvi Climàtic és l'alteració del clima i les
temperatures de la terra que afecta els ecosistemes i origina canvis que directament o
indirectament són produïts per l'activitat humana. L'augment excessiu dels "gasos de l'efecte
hivernacle" contribueix a la variació de la temperatura i al deteriorament de la capa d'ozó. L'excés de
gasos és generat per les diverses activitats de l'home, com l'ús d'energies elèctriques, la dependència de
les indústries de combustibles fòssils o la contaminació de les zones urbanes amb els transports, el mal
ús dels residus, els processos industrials, etc.
En realitat el Canvi Climàtic és un fenomen ambiental de
profundes conseqüències econòmiques i socials que
afecta principalment els països del sud, situats en zones
menys preparades estructuralment per suportar aquests
fenòmens naturals.
EIs efectes del canvi climàtic a les Illes s'intensificaran o
mig i curt termini. En general, es preveuen més onades de
calor, amb nits tropicals com les viscudes els darrers
estius; menys pluges durant tot l'any, però amb més episodis de pluges torrencials; i una pujada lenta
del nivell de la mar.
Un estudi elaborat pel Govern de les Illes preveu situacions de risc alt, sense arribar a ser extrem. Els
sectors més afectats són l'aigua, el territori, el turisme i la salut. Pel que fa o l'aigua es preveuen
problemes de sequera; intrusió d'aigua de mar i inundacions per pluges torrencials. Els perills del
territori són la saturació del clavegueram, el lliscament de talussos o l'efecte "illa de calor" o les ciutats.
El turisme, que contribueix al canvi climàtic, perdria atractiu per l'augment de les temperatures i pel
vent i la pluja intensos. l pel que fa a la salut, preocupa l'estrès tèrmic de les onades de calor, o l’aparició
de malalties tropicals.
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D E T U A T U…

N

ormalment aquest espai de la revista Montaura està reservat a conèixer al jovent del poble en una
breu entrevista. Però aquest número de serà una mica especial per jo ja que des de fa uns mesos la
vida a ca nostra fa fer un gir de 180º graus. El meu pare ha estat molt xarec, va estar cara a cara amb
Sant Pere i, degut a les mostres d'afecte que tots els mancorins ens heu fet arribar tant a jo, a mu mare,
al meu germà o a la meva família, mun pare me va demanar que volia fer un escrit per la revista.

Veureu que hi ha un petit anacronisme; ell ho va escriure pensant que pel nostre patró ja seria per
defora però, desafortunadament, no va poder ser així. Un altre pic, gràcies a tota la gent que vos heu
preocupat durant aquests dos mesos per ell.
Joan Coll Mir
Aquest és el text:
“VULL APROFITAR aquest mitjà de comunicació local per fer-vos arribar a tots ses gràcies per ses mostres
d'estimació, recolzament i ànims rebuts a través de sa família de part vostra.
I ara que s'acosta Sant Joan vos desig de tot cor, salut i molts d'anys per tots.
MOLTES GRÀCIES
I per oblidar un poquet els mals moments passats, voldria acabar amb un poquet d'humor:
A Sant Pere he vist de prop
Vos puc dir que es un bon cop.
Sa benvinguda em va donar
però jo no volia quedar
li vaig moure un bon debat
jo només per veure’l havia pujat.
Al final el vaig convèncer
que encara he de donar una creu immensa.
Atentament me va escoltar
i per sort també va trobar
que era un poc prest per allà d'alt quedar
I d'una manera, pens que santament encertada, me va dir:
Per avall pots tornar
perquè amb sa família i amics és on has d'estar.
Moltes gràcies”.
Ignacio Coll de Oleza, alias Tetes
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A C T I V I T A T S D’A R R E L S

E

l diumenge dia 19 de juny, el programa de les Festes de Sant Joan, tot el matí es dedicà a activitats
organitzades per ARRELS, a la plaça de davant Son Morro. Actuaren els Castellers de Mallorca i els
Falcons, Castellers de Vilanova i la Geltrú. També actuaren els grups d’ARRELS, Cavallets i Gegants,
acompanyats dels Xeremiers. Amb aquestes paraules va conduir les activitats el tresorer de l’associació
en Joan Torrens:
Avui és un dia molt especial per Arrels i la cultura popular ja que, sense fer-ne comptes, hem ajuntat els
Gegants, Xeremiers i Cavallets d’Arrels; els Castellers de Mallorca; els Falcons de Vilanova i la Geltrú; i
els Cavalls de Menorca, que actuaran al capvespre. Les nostres illes i Catalunya, junts, per una mostra
ben completa.
Abans de res, volia agrair al consistori de l’Ajuntament de Mancor de la Vall els seus esforços perquè
aquestes dues colles siguin avui, aquí, amb nosaltres.

Aquesta aventura començà el mes de març, amb un intent d’intercanvi amb la colla de Falcons de
Vilafranca del Penedès, que no va anar a bon port, però coneguérem
els nostres amics els Castellers de Mallorca. Aquests convidaren els
Falcons de Vilanova a la seva festa i així ens hem conegut tots.
Ahir dissabte, els Castellers celebraren la seva Diada del Caloret, on
participarem les tres agrupacions a un lloc tan emblemàtic com la
Plaça Major de Palma i, avui, tornarem actuar tots junts, per primera
vegada a Mancor de la Vall.
Les primeres notícies de l’existència dels Gegants es troben a
Barcelona, a l’any 1424, al segle XV, en les processons del Corpus.
Amb el temps, aquestes figures van anar guanyant un sentit
totalment lúdic i festiu. A Mallorca, la primera referència la trobam
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al 1630, quan a la processó del Corpus de Sóller hi participaren un gegant i una geganta.
A Mancor, els nostres gegants, en Joan i na Llúcia foren construïts pel mestre Manel Alba i varen
debutar dia 26 de novembre de l’any 2005. Moltes coses han passat però són aquí, amb tots nosaltres.
Els Xeremiers arribaren a Mallorca amb la conquesta del rei en Jaume I, allà pel 1229, arrelant els seus
sons per tota l’illa. El 1950 va entrar en decadència però a finals dels 70 reviscolaren amb força i
actualment quasi tots els pobles tenen una colla de xeremiers, flabiolers i tamboriners. És la colla més
antiga d’Arrels.
Els Cavallets o com es nomenen a Catalunya, Cotonines, no n’hi ha a tots els
pobles però a indrets tan importants com
Pollença, Llucmajor, Felanitx, Manacor, Artà i
altres, hi ha una colla. Tenim notícies de la
seva existència per primera vegada a Barcelona, al segle XV, en les processons del Corpus, participant en el martiri de Sant
Sebastià on 8 cavallers cristians, per defensar la fe cristiana, lluitaven contra els turcs
que anaven a peu i els guanyaven.
A Mancor, foren construïts pel mestre Manel Alba, amb col·laboració de moltes mancorines i debutaren
el 29 de novembre de 2008 a la VI Fira de l’ Esclata-sang i de la Muntanya. El ball dels cavallets
commemora la conquesta cristiana, encapçalada pel cavaller Rotlà Lai, de les 4 alqueries sarraïnes
Manqur, Binizen, Massanella, Manzal Illeh i Beni-ar-raj, que amb el temps formà l’actual municipi de
Mancor de la Vall.
Els Castells tenen el
seu origen a València, al
segle XV, en les danses i
torres humanes de la
Muixeranga d’Algemesí,
conegut també com a
“ball dels valencians”.
Tres-cents anys desprès
a Tarragona es desferen
de les danses i se centraren en les torres humanes i s’anomenaren
“castells”. La primera
actuació documentada
dels castellers és del 2
de febrer de 1801, durant les festes de Valls,
a Tarragona.
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A l’any 2010, els castells foren reconeguts per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la
humanitat.
Els Castellers de Mallorca és una colla castellera de Palma que es va fundà l’any 1996 i d’ençà ha
participat a moltes trobades i concurs de castells, sent el seu millors castells, el 2 de 7, i el 4 de 8,
aconseguit aquest el 2011 a la plaça de Cort de Palma.
Actualment son uns 40 participants de la colla que cada dissabte els podreu trobar assetjant al col·legi
Son Canals a Palma.
Finalment,
Els Falcons. Tenen el seu
origen al segle XVIII amb la
introducció de la gimnàstica
en
el
camp
de
l’ensenyament. L’any 1862
es crea una associació
gimnàstica
anomenada
SOKOL, vol dir falcó en txec,
arribant a ser una de les
organitzacions gimnàstiques
més grans del món.
A Catalunya, s’introdueix els Falcons, allà per l’any 1930, i en menys de 4 anys es crearen més de 25
agrupacions, però amb la Guerra Civil la majoria van desaparèixer.
A l’any 1959 es va fundar els Falcons de Vilafranca, que revolucionaren el món falconer, allunyant-se de
la gimnàstica i creant un model propi seguit fins el dia d’avui.
Així com moltes altres que
naixeren dins la dècada dels 70, la
colla de Falcons de Vilanova i la
Geltrú va néixer l’any 1972, lligada
totalment a la colla castellera dels
Bordegassos de Vilanova, encara
que 4 anys més tard s’independitzaren dels castellers.
Per coses que passen, van fer una
aturada al camí i aparegueren renovats a l’any 98 on han continuat
fins el dia d’avui.
Per conèixer què són els falcons,
més enllà d’una explicació teòrica,
que val més que m’estalviï si no
vull quedar tot sol, quedau-vos a gaudir de l’espectacle.
Molt bé idò, que comencin les actuacions dels Castellers i del Falcons!!
Visca Sant Joan i visca Mancor !!

Joan Torrens
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AGRUPACIÓ FESTA PAGESA
2 d'abril
Dia 2 d'abril de 1925 Mancor es va segregar del terme de Selva i va
constituir el primer ajuntament. El passat dissabte 2 d’abril, celebràrem la
independència del terme de Selva amb una ballada dels gegants d'Arrels i
els nostres balladors més petits.
Santa Llúcia
Enguany vàrem poder pujar a Santa Llúcia i celebrar la Pancaritat. Tots els
assistents van poder fer les tradicionals paelles i, després, Festa Pagesa va
dur a terme la ballada popular.

SANT JOAN 2022
A les festes de Sant Joan, l'escola de ball va dur a terme la seva mostra de ball el dissabte dia 18 de juny i
l'agrupació va ballar dimarts 21 de juny. Així l’agrupació i l’escola descansa dels assajos, ballades i
mostres fins el setembre que els més grans iniciaran els assajos. Desitjam als nostres petits, als més grans
unes bones vacances d’estiu. Animam a tots els que els faci ganes iniciar-se o continuar amb les jotes,
fandangos, mateixes, boleros,... que estiguin atents el mes de setembre que publicarem els horaris.

BON ESTIU A TOTHOM!!!
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ESCOLETA MUNICIPAL MONTAURA
Aquest tercer trimestre hem viscuts molts moments a l’escoleta.
Hem continuat amb propostes sensorials, les experiències manipulatives estimulen els seus sentits i hem
aprofitat el bon temps per realitzar diverses activitats al pati.
L’ambient exterior és un espai
que permet el
moviment lliure
dels infants, i
permet donar resposta a les seves
necessitats de moviment. Si els nins i nines tenen aquesta necessitat coberta, ofereix la possibilitat de
realitzar activitats que és necessari actuar des de la calma, construccions, lectura, escolta de contes...
A més l’exterior podem
sentir el pas de les estacions, el canvi de color del
cel, la temperatura real en
què ens trobam, diferents
sorolls del carrer, dels animalets que ens envolten i
tot això ens ajuda a créixer com a persones.
Aquest trimestre hem
celebrat Pasqua amb
un petit taller de crespells, cada setmana
hem anat llevant una
cameta a la Jaia Quaresma i hem anat esbrinat les setmanes que quedaven per arribar a les
vacances de Pasqua.

També hem donat cabuda a Sant Jordi, hem contat molts
de contes i hem compartit estones de lectura, els infants
han duit contes de casa per compartir.
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El mes de juny ha estat un poquet trist, ens hem acomiadat de na Maria del Mar i na Carolina, les dues
practicants que han estat amb nosaltres aquests darrers mesos. Volem destacar la seva actitud positiva, de
ganes d’aprendre i disponibilitat d’ajuda sempre. Esperam que hagin
passat gust de
fer feina amb
nosaltres i estam
molt
agraïdes
d’haver
compartit tants
de moments.
Visita
dels
alumnes de 2-3
anys al CEIP
Montaura, hem
passat el mati a
les aules d’infantil i hem compartit l’esbarjo i ens varen convidar a
polos.
També volem donar les gràcies a n’Antònia Munar, ha fet la substitució de n’Aina, ens ha ajudat molt a
reorganitzar els espais d’aula i ha compartit amb nosaltres la seva experiència.
ANIVERSARIS

ALBERT

NORA

SERGI

MAR
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PAU

MARCO

CARLOTA
MARCO

MARC

SOL

CLÀUDIA

JOAN

AMÈLIA
EMMA
MÈLI
A hem tornat a la
Acabam un curs ple de canvis, vàrem iniciar expectants amb el Covid i afortunadament,
normalitat, ens hem pogut acomiadar de les mascaretes i a la fi ens podem veure les cares i podem
mostrar el nostre millor somriure. Gràcies a les famílies per col·laborar en tot moment amb l’escoleta.
Començam esColeta d’estiu
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N

I T O T T É U N F I N A L ...

osaltres per homenatjar aquest curs 2021/2022 us oferim algunes de les instantànies que han
esdevingut el bessó, el cor, l'essència de la nostra petita gran escola, amb els qui en som els
veritables protagonistes alumnes i mestres que dia rere dia caminam junts.

Educació Infantil, 3 anys

Educació Infantil, 4 anys

Educació Primària 1r curs

Educació Infantil, 5 anys

Educació Primària 3r curs
Educació Primària 2n curs
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Educació Primària 5è curs

Educació Primària 4t curs

Aquest grup de 6è han acabat els estudis
d’EP i deixen el centre de Mancor de la
Vall.
En el proper curs 2022-2023, començaran
els estudis d’Educació Sacundària a un
centre

que

imparteixi

aquest

nivell

educatiu (Instituts o Centres Concertats)

Educació Primària 6è curs

Un curs en el que hem albirat una pandèmia que ens ha provocat massa canvis, tant a l'entorn acadèmic
com a la societat en general i que ja ha vingut per a quedar-se arraulida en els viaranys d'aquesta nova
normalitat. Temps complicats als que hem sobreviscut estoicament amb la constància i amb la serenitat
que la infantesa ens reclama.
I ara, quan els dies són llargs i les nits molt clares, ha arribat l'hora de gaudir amb entusiasme d'aquest
merescudíssim descans que ja ens embolcalla prometedor d'aventures i propostes il·lusionants!

B O N E S V A C A N C E S!
Personal del centre
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E

CLUB ESPORTIU MONTAURA

l passat dia 3 de juny el CE Montaura celebrà en el camp de futbol de Turixant la festa de final de la
temporada 2021-2022, una temporada. L’alegria era immensa entre totes les persones del Montaura,
directiva, entrenadors, delegats dels equips, encarregats del material i de manera especial els jugadors que
cada diumenge han lluitat en els partits celebrats. Aquesta lluita i el treball de tots, ha donat uns resultats
excel·lents per al nostres equips, que des dels més petits als més grans, han competit amb esportivitat
demostrant la bona feina de tot el club. Han estat campions de la lliga els Prebenjamins, Alevins, Cadets i
Juvenils. Enhorabona!
La festa de final de temporada va consistí en la presentació de tots els equips, el reconeixement als equips
campions de lliga i un sopar de germanor de tot el club, on, a més dels jugadors hi assistiren els
entrenadors, la directiva i els patrocinadors. Quan va acabar el sopar hi hagué l’actuació musical del
mancorí JONNYPUB DJ.

L’alegria va ser encara més completa, quan uns dies després, els Alevins, que ja havien guanyat la lliga,
es proclamaren campions de Mallorca amb la categoria primera regional, després de guanyar per 4 a 2 al
Viva Sport. Un cop més Enhorabona a tothom per aquesta temporada duta a terme en tan d’èxit.

Tot estava preparat per a la gran festa.
La samarreta amb l’escut del Poble, l’escut del CE
Montaura,
Acompanyada del batle, directiva entrenadors i persones que
en el dia a dia han col·laborat perquè aquests trofeus s’hagin
aconseguit, que són fruit de l’esforç de tots.
DADES DELS EQUIPS
Llistat de llicències dels jugadors, (E) entrenadors, (D)delegats, (EM) encarregats de material,
(EPR) entrenador
Prebenjamín de primer any (Campió de lliga)
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Alevins (Campions de lliga i de Mallorca)

Cadetes (Campions de lliga)

Juvenils (Campions de lliga)

Montaura, sempre amunt!!!
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B I B L I O T E C A M U N I C I PA L
21-04-22 "El Festin de Babette"Els dijous al Teleclub VOS
En un poblet perdut de Dinamarca del segle XIX viuen dues germanes una mica especials. Han passat
tota la vida dedicades a l'ajuda dels altres, seguint al peu de la lletra els dictats del seu pare, el pastor del
poble, i recorden amb certa nostàlgia el passat. Aleshores apareix Babette una serventa poc comuna, de
passat misteriós, que decideix respondre a la bona acollida celebrant un banquet que obrirà els ulls i cors
de tots els veïns del poble.

25-04-2022 Contacontes a càrrec de la bruixa ma-Maduixa “ Un Sant Jordi diferent“
Celebràrem Sant
Jordi, un dia molt
molt especial per
a les biblioteques i
per a totes les
persones amants
dels llibres i de la
lectura📚, I ho férem amb un contacontes explicat, cantat i musicat per la Bruixa Mamaduixa.
06-05-22 CLM Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda “Un viejo que leía novelas de
amor” és una novel·la de Luís Sepúlveda dedicada a Chico Mendès, un defensor d'Amazònia matat el
1991 per mercenaris i Miguel
Tzengue, un indi Shuar que és
també un gran defensor d'Amazònia i del seu poble, i que va
ajudar Sepúlveda per escriure
aquesta novel·la. La destrucció
de la selva amazònica a través
de l'explotació dels recursos per
part de l'home blanc, les diferents perspectives del concepte de cultura i civilització, la corrupció política i la invitació a la lectura són
alguns dels temes que Luís Sepúlveda vol denunciar a aquesta novel·la
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13/05/22 Celebram el Dia d'Europa gràcies al Centre Balears Europa amb un Contacontes:
“Guaita”. Les finestres d'Europa a càrrec de púrpura Events
El 9 de maig ss celebra el Dia d’Europa, data creada amb la finalitat de recordar el que en el seu moment
es va denominar la Declaració Schuman i que més tard va sembrar la llavor de la primera Unió Europea.
És, doncs, la data de l’aniversari que va establir els fonaments del procés d’integració europea i la
reconstrucció del continent després de la Segona Guerra Mundial.

Hem conegut alguns països d'Europa a través del seus habitants, monuments i menjars. Gràcies al Centre
Balears Europa per oferir-nos aquesta activitat.
20-05-22 Club de lectura Biblioteca-Escola 5è CEIP MONTAURA "Palabras de caramelo" de
Gonzalo Moure

Kori és un nen sord, viu en un camp de refugiats
saharians, li agraden els camells i anar a l’escola per
aprendre a llegir i escriure. El dia que la seva mestra entén que ella li pot ensenyar a escriure, una cosa
molt especial succeeix en la seva vida: és capaç de plasmar en el paper les seves emocions, especialment
aquelles que sorgeixen de la seva relació amb el seu amic Caramel, un petit camell color canyella.
Un llibre infantil
ple d’aprenentatge i
consciència, amb
valors com el respecte, la superació,
l’acceptació de la
realitat, la lluita i el
sacrifici.
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09-06-22"The Commitments" els dijous al Teleclub VOS
Adaptació
d'una novel·la
de Roddy Doyle, on ens conta
la història de la
formació d'un
grup de música
soul al Dublín
dels 60. Una
pel·lícula d'Alan Parkerl, entretinguda, amb molt bona música i personatges molt variats
13-06-22 Club de lectura Biblioteca-Escola 4t CEIP MONTAURA "Violeta no es Violeta” de Xose
A. Neira Cruz
Lectures
que
ens parlen de les
relacions familiars, l'arribada
d'un germanet,
les gelosies, els
dubtes i tot de la
mà de la nostra
protagonista na
Violeta una nina
de 7 anys i la
seva amiga bruixeta Mo. Lectures que donen per molt: sentiments, sumes, mesures,
paraules capicua, abecedari, joc de guardes ...
17-06-2022 CONTACONTES “ Joan de sa maleta: CONTES D’UN ALTRE MÓN“
Un conte Musicat per a totes les edats.

BON ESTIU
I
BONES
LECTURES
Cati Llabrés, Bibliotecària
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EL RACÓ INFÚS
Ananas comosus, la pinya tropical, ananà o ananàs, matzatli, és una planta de la família de les
bromiliàcees, originària d’Amèrica del Sud. Els estudis de diversitat suggereixen que sorgiria
entre Brasil, Paraguai i Argentina (es a dir en el naixement del riu Plata), des d’on es va
difondre a la part alta del riu Amazones, a Veneçuela i a les Guaianes. Està documentat que
entorn el 200 dC va ser cultivada a Perú pels indis Mochica que la representaren a la seva
ceràmica. En el segle XVI arribà a Europa i a les zones tropicals d’Àfrica i d’Àssia. El mot
“pinya” s’adoptà per la semblança amb el con de les coníferes, i la paraula “ananàs” és d’origen
guaraní, del vocable naná naná, que significa “perfum dels perfums”. Científicament Ananas
comosus: Ananas és la llatinització de “ananàs” i l’afegit comosus en llatí significa pelut, fullós,
frondós.
Aquesta planta, de semblança senzilla i amb fules fortes i lanceolades
des de la coa fins a 1 metre de
llargària, fructifica una vegada a l’any
produint una única fruita fragant i
dolça molt preuada en gastronomia.
La majoria de les plantes bromiliàcies
són epífites (viuen una sobre l’altra
sense extracció sensible de nodríment de la planta suport) en el cas de
l’Ananas comosus és diferent. És una
planta vivaç, terrestre, sense tronc
aparent (acaule), amb una roseta
basal de fulles rígides lleugerament còncaves que permet conduir-li l’aigua de pluja. El tronc,
vermellós, surt als tres anys creixent
fins un metre o metre i mig, moment
que eixample el tronc i broten
inflorescències de color blavós/violaci
en forma d’espiga i en número pròxim
a la dotzena. El període de floració és
d’un més, encara que pot ser més; la
planta és autoestèril i la pol·linització la
provoquen, a l’entorn natural, els colibrís. Una flor és la que es convertirà
en fruit. Serà una petita baia que es
fusiona provocant un infrutescència en
forma ovoide, que el cor serà el tronc
eixamplat i les parets seran l’ovari de la flor així com les bràctees i els sèpals que es
transformen en una popa groga dolça i àcida, molt fragant. El que resta de la flor es transforma
en un escut octogonal de membrana dura que formarà la pell dura i espinosa del fruit.
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La pinya tropical es consumeix fresca o en conserva. A occident es emprada de postres i per
ensalades, encara que cada vegada és ingredient de guisats. Es pot conèixer si la pinya és
madura quan la popa es ferma, les fulles es poden arrabassar d’una forta estirada i l’aroma és
més intens a la part inferior. Es produeixen nombrosos
productes d’aquesta fruita: sucs, iogurts, gelats, melmelades i confitures; i també vinagre.
Entre les propietats medicinals de la pinya, la més notable
és la bromelina, que ajuda a metabolitzar els aliments.
També és diürètica, lleugerament antisèptica, desintoxicant, antiàcida i vermífuga. S’ha estudiat emprar-la com
auxiliar en el tractament de l’obesitat (en estudi). L’alta
concentració de bromelina a la closca i altres parts de la
fruita, s’empra, en decocció, per alleugerir les molèsties de
les laringitis i faringitis. En conjunt aquesta fruita disposa
de carbohidrats, fibra, proteïnes, vitamines B1, B2, B3, B5,
B6, B9 i C, calci, magnesi, manganès, fòsfor, potassi, sodi i
zinc.
Des de fa uns anys, una empresa de Jumilla (Múrcia)
afavoreix la plantació de pinya tropical a La Palma –
Campo de Cartagena – per la elaboració de sucs. Disposant de la col·laboració de la
Universitat Politècnica de Cartagena. També n’ha sembrades a Daimiel (Ciudad Real), a
Huelva i a Almeria. Per això va importar 6.000 plantes de centro-Amèrica que ja s’han
reproduït. En una segona fase,
aquesta empresa, pensa oferir
planter als agricultors de les dites
zones, per tal de fer un canvi
productiu, assegurant la compra
de la producció que tenguin.
Aquesta segona fase pot beneficiar a devers 45.000 agricultors i
generar 1.500 llocs de feina per
l’activitat intensiva de ma d’obra.
La collita dels fruits no és mecanitzable i s’ha de fer a manualment, fet que pot provocar els
nous llocs de feina. La finalitat empresarial de dur a terme tota aquesta producció a Espanya és
per no dependre de Brasil i així poder oferir al mercat la venda de fruita fresca a més de la
fabricació de productes i, fins i tot, poder exportar a altres països europeus. Aquesta empresa
és el Grup García Carrión molt coneguda en el món de la producció vitivinícola.
Fins la pròxima.
Domingo Llull
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CUINA SANA - Sense greix
Emperador amb salsa calenta de pinya tropical
La cobertura d’espècies tan saborosa que posam a aquesta elaboració culinària ressalta per
mor de la salsa afruitada i dolça.
Preparació: 20 minuts.
Cocció: 15 minuts
Comensals: 4
Ingredients:
1 cullerada de Caiena
1 cullerada d’all sec
1 cullerada de ceba en escames
1 cullerada d’orenga o moraduix
2 cullerades de pebre vermell
1 cullerada de tem o timó sec
Sal i pebre bo
4 cullerades d’oli
4 talls d’emperador de devers 125 g cada una.

Per a la salsa
100 ml de xeres sec
1 cullerada de vinagre
(millor si és de poma o
d’arròs)
1 pebre verd
1 cullerada de sucre
10 o 12 brins de safrà
500 g de pinya fresca
Per decorar
Un parell de fulles
d’alfabeguera fresca

Elaboració:
1.- Mesclau la caiena, l’all sec, la ceba seca, el moraduix, el tem i el pebre vermell. Assaonau al
gust. Incorporau les cullerades d’oli i bateu fins a formar una pasta.
2.- Retirau la pell de l’emperador, si és del vostre gust, i el cobriu amb la pasta elaborada amb
les espècies. Deixau el peix a un lloc fresc per coure una vegada feta la salsa.
3.- Per fer la salsa, disposau el xeres i el vinagre dins una cassola que no sigui de ferro. Xapau
el pebre per la meitat i capolau-lo i afegiu-lo a la mescla anterior així com el sucre i el safrà.
Disposau la cassola al foc mínim.
4.- Pelau i netejau la pinya, tallant-la en daus de 2 cm aproximadament. Quan la mescla del
xeres comenci a bullir, afegiu la pinya, i quan torni a començar a bullir, retirau la cassola del foc
i deixau que la pinya torni tova. Manteniu la salsa a un lloc calent.
5.- Engreixau lleugerament una plàtera o pella, l’encalentiu. Quan sigui calenta disposau el peix
i el torrau entre 8 i 10 minuts, donant-li la volta un parell de vegades. El peix farà molt de fum i
esquits per mor del greix, però ha de ser així perquè agafi un color fosc i contrasti amb la salsa
groga de la pinya.
6.- Serviu el peix calent amb la salsa de pinya per damunt i decorat amb l’alfabeguera.
Suggeriment: acompanyau arròs blanc bullit i una ensalada verda fresca trempada amb oli i
sal.

Bon profit!!!

Domingo Llull
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A

IMATGES D’AHIR
Amics de bauxa – juliol de 1956

quests amics enregistraren aquestes
imatges abans de sortir de Mancor
per anar a passar dos dies del mes de
juliol, 17 i 18, a la possessió de Cúber.
En aquell temps eren poques les persones que gaudien de vacances. La seva
unió i amistat, era la diversió, fer un poc
de bauxa, i caceres. El camió era de
l’amo Bartomeu Bonafé Tauler. Abans
de la sortida feien una amollada de coets
perquè la gent que quedava al poble se’n
donàs compte de la seva absència.

A l’arribada s’acomodaven a les cases
així com podien, allà ja les esperava el
senyor Tòfol. Uns sortien a caçar conills,
llebres, i el que podien; altres preparaven el menjar, entre ells hi havia pretensions per veure qui era el
millor cuiner, la festa i la bauxa, no s’acabava fins que tornaven al poble, contents i satisfets de haver
passat dos dies de diversió.
A la foto de tot el grup, segurament els mes majors en coneixereu algun, tal vagada jo
em puc equivocar.
D’esquerra a dreta, són:
Joan Martorell Galan, Tomeu
Pou Perruquer, Bernat Gual
de s’Estany, Joan Martorell
Rengo, Joan Moranta Juanito,
Joan Frontera Mirall, el de
darrera desconegut, Tòfol,
propietari de la possessió de
Cúber, el següent desconegut,
Joan Simarro ex-Conseller, el
de la gorra un treballador,
darrera les orelles de la somera, Arnau Sastre Salapa, damunt la somera, Jaume Gual Ferrerica, al costat de la somera, Joan Martorell Figueta, a la fila d’enmig,
Gabriel Grau Gabrielet, davant la somera l’amo Sebastià Ripoll Tiá. A la fila de davant, Joan Martorell
Trapenso, Arnau Martí Cap Blanc, Guillem Amengual “Ropit”, Jaume Grau “Saig”, Josep Bonafé Tauler, Guillem Rotger Xorquet, Miquel Sampol, Vellut, Jaume Martorell Marquesí, ajagut, Bartomeu Bonafé Tauler.
Fotos propietat de la família Jaume Grau: arreglades per Eduard Rovira
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora
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IMATGES D’AHIR
Amigues jovençanes i dos pretendents – any 1962

E

n algunes ocasions resulta difícil comentar les imatges de fotografies que ja tenen molts d’anys, i no
en poques vegades els protagonistes ja ens han deixat per a sempre, tampoc els seus familiars o
amics eren capaços de descobrir-los a totes i a tots.
En aquesta imatge d’avui, he pogut parlar amb elles, no totes, els ha estat també difícil el contar-me el
que feren, i a on es feren la foto, sí que coincidiren en què encara totes eren fadrines, però que tal vegada
alguna d’elles ja tenia l’ull posat amb algun jovenet de Mancor o dels pobles veïnats.
Però no hem vaig donar per vençut amb les explicacions rebudes, vaig seguir investigant i a poc a poc,
entre una i l’altre, anaven fent memòria. Una d’elles hem digué, si mal no record, que pels anys 1960 els
dissabtes encara es feia feina fins al migdia, després calia ajudar a fer les feines de la casa, com era
costum els dissabtes. Eren les festes de Biniamar, vàrem haver de conquistar els pares per deixar-nos
anar a festa. Passàrem un dissabte molt divertit sense mal de caps i en espera que arribassin les fires
d’Inca, no era com avui que hi ha fires cada diumenge a diferents pobles de Mallorca.

A les imatges de la fotografia; podeu veure, a la fila de darrera i d’esquerra a dreta, Catalina Ripoll Tià,
Teresa Munar Ferrer, Joan Mora de so na Vaquera, Antònia Mateu Figueta, Margalida Mora Taparera,
la que es veu poc, Catalina Martorell Saboner, Arnau Mateu Confit, davant, Paca Mateu Salopa, i Joana
Martorell Francinaina.
Nota: Na Catalina Saboner, es va casar amb amb n’Arnau Mateu Confit, varen morir joves, i deixaren un
nin i una nina que les cuidaren els familiars.
Fotografia arreglada per n’Eduard Rovira

Comentaris, Gabriel Pocoví Pou de can Pastora
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PER RECORDAR
Excursió a Valldemossa, dia 17 d’octubre de l’any 1987

U

na de les excursions més
freqüentades per l’Associació d’Amics de la 3a Edat,
que hem repetit amb més ocasions ha estat Valldemossa, els
seus paisatges, carrers ben
adornats de flors, si bé la primera excursió que va fer l’Associació, fou aquell llunyà 1980
quan va començar a caminar,
alguns encara recorden que
anàrem a Formentor amb barca,
altres varen preferir anar-hi
amb l’autocar, després dinàrem
al Port de Pollença.
La primera aturada era al bar
del mancorí Miquel Marranxo, allà ja ens esperava, juntament amb altres macorins, que també un dia
deixaren Mancor per anar a fer feina a Valldemossa, allà trobaren la seva mitja taronja on quedaren a viure per sempre, el seu germà Felip, en Pep Quint, en Sebastià Ullot. També s’adjuntava a nosaltres el Batle
de Valldemossa, Sr. Joan Muntaner.
Berenàrem de coca de verdura, panada, les begudes que no mancaven.
L’esposa d’en Miquel, na Margalida,
ja ens tenia uns pastisset que ella
mateixa havia preparat. Férem una
visita a sa Cartoixa, una passejada
pels carrers més típics del poble i
compràrem les famoses coques de
patata.
Els 150 socis que assistírem, seguírem l’excursió, visitàrem les cases de
s’Arxiduc, sa Foradada, Banyalbufar,
Estellencs. Dinàrem al Restaurant es
Grau, d’un arròs de peix de primer, i
peix al forn de segon, postres, cafè i licors. Seguírem la ruta programada, cap Andratx, s’Arracó, Port
d’Andratx. Després d’haver gaudit d’un dia ple d’amistat i dels paratges meravellosos de la Serra de Tramuntana, tornàrem a Mancor, tots contents de la diada que havíem viscut,
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