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CRÒNICA 
ABRIL 

 
La doctora Joana Tortella Morro, natural 
de Selva, començà a fer feina en el 
nostre centre de salut. 
 
Dia 2 nasqué Andrés, fill de José Andrés 
Jerónimo i Maria Xenia Merino. 
Enhorabona. 
 
Dia 4 morí Margarita Martorell Amer, als 
86 anys. Descansi en pau. 
 
Dia 6 els tècnics del Bisbat feren una visita 
a l’església, detectant anomalies a les 
campanes i, recomanant que deixessin de 
sonar pel perill que suposava el seu mal 
estat.  
 
Dia 8 fou notícia a premsa la detenció 
d’onze persones, en una operació contra el 
narcotràfic a Palma, Inca i Mancor. 
 
El mateix dia 8, també fou notícia que 
només 29 dels 53 municipis mallorquins 
rebrien ajudes del pla d’obres i serveis del 
Consell de Mallorca durant aquest any, 
entre els quals hi figura Mancor que rebrà 
un total de 533.265 € per a l’execució dels 
tres projectes presentats. 
 
Dia 9 es celebrà el centenari de Maria Llull 
Rosselló, madò Maria de can Monà. Els  
actes s’iniciaren amb amollada de coets, els 
xeremiers acompanyant a les autoritats  
 

anaren a cercar a l’ homenatjada  per 
acompanyar-la, juntament amb els seus 
familiars a l’església, on es celebrà 
l’eucaristia. A continuació, a la plaça de 
l’Ajuntament hi hagué un refresc ofert per 
l’Ajuntament a tots els assistents. Madò 
Maria demostrà molta satisfacció, rebé 
l’afecta de tots els presents, a més de 
detalls per part del batle i del delegat de Sa 
Nostra. 
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Dia 11 nasqué Antònia Maria, filla del 
mancorí Juan Miguel Martorell i de la 
pollencina Joana Cifre. Enhorabona. 
 
Dia 15 es produí canvi de delegat a la 
sucursal de la caixa de Balears  Sa Nostra a 
Mancor. La nova directora de l’entitat és la 
Sra. Antònia Rotger Sánchez, natural d’Inca 
i que des de fa uns mesos resideix en el 
poble. 

 
Dia 16 a l’església tingué lloc un concert de 
música religiosa a càrrec de l’Schola 
Cantorum de Mallorca. Un grup de 
mancorins participaren cantant les darreres 
cançons. 
 
Dia 17, Diumenge de Rams, acompanyats 
per un bon dia es va fer la benedicció dels 
rams al Casal de Cultura, per continuar en 
processó fins a l’església. 

 
El mateix dia 17, sortí a premsa l’estadística 
realitzada sobre els residents nascuts al 
mateix poble, segons aquest estudi a 
Mancor un 47,7% de residents són nats a 
Mancor. 
 
Dia 21, Dijous Sant, es celebrà amb la 
missa solemne del darrer sopar del Senyor 

amb els apòstols, el lavatori de peus i la 
reserva del Santíssim a la Casa Santa. 
 
Dia 22, Divendres Sant, es celebrà la passió 
del Senyor amb el Via Crucis cap a son 
Tomeu, l’endavallament i la processó de 
l’enterro cap a l’església. No comptà amb 
molta participació però fou un acte molt 
emotiu. 
 
Dia 23 fou notícia a premsa que s’estaven 
executant les obres de restauració de Sa 
Canaleta. 
 
El mateix dia 23, l’Obra Cultural Balear en el 
seu programa Mallorca m’Agrada, organitzà 
la gravació del Lipdub a Mancor. No obstant, 
per falta de participants quedà posposat a 
altre ocasió. 
 
Aquest mateix dia, Dissabte de Pasqua, 
tingué lloc la vigília Pasqual, amb la 
benedicció del foc a la plaça, de l’aigua i la 
renovació de les promeses del baptisme. 
 
Dia 24, Diumenge de Pasqua, amb 
amenaça de pluja es va fer la processó de 
l’encontre de Jesús Ressucitat amb la seva 
mare Maria. 

 
Dia 25, diada del pancaritat a Santa Llúcia, 
resultà molt animada amb l’elaboració de 
paelles per dinar, essent la més concurrida 
la de l’ajuntament que destinà tota la 
recaptació a la restauració de les campanes 
de l’església. Després del dinar, com ja es 
tradició, l’escola de balls mallorquins 
oferiren una demostració. I com a novetat 
d’aquest any, l’horabaixa tingué lloc un 
concert amb l’actuació dels grups Ses 
Bubotes i Some People al carrer 
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Massanella, aquest fou organitzat pels bars 
de Can Bernat, Es Forn, Bar 9, Sa Piscina, 
Piszzeria I més, pub Es Tres i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament. Cal destacar 
que fou un horabaixa molt entretingut i molt 
respectuós. 

 
Dia 27, morí a Sineu el mancorí Toni 
Martorell Martorell de Cas Puput. Descansi 
en pau. 

 
El mateix dia 27, a l’ajuntament el batle 
firmà un conveni amb Bio Ray, per a facilitar 
la compra de polseres amb chips 
identificadors de persones. 
 
Dia 28, morí Catalina Gual Grau, de ca sa 
Perdiu. Descansi en pau. 
 
Dia 30 en homenatge al Beat Simó Reynés, 
la seva família, concretament la seva 
neboda Jaona Reynés, descobrir una placa 
col·locada a la façana de la seva casa natal, 
en el carrer de Biniarroi. A continuació 
convidaren a un refresc a tots els assistents. 
L’acte compta amb la presència d’un ex-
prior del santuari de Lluc. 
 

 
MAIG 
 
Dia 1 l’associació d’Amics de la 3a Edat 
celebrà el seu aniversari, l’Ajuntament oferí 
un refresc a tots els presents. 
 
Dia 3 fou notícia a premsa que el consistori 
de Mancor, passaria de set a nou regidors. A 
més, informava que eren tres les llistes 
electorals que es presentaven a les 
eleccions de dia 22, que el PSOE i el PSM 
havien romput la coalició de Mancorins pel 
Canvi, i que es presentaven per separat per 
tal d’intentar llevar la majoria absoluta al PP. 
 
Dia 8 l’associació Amunt i Avall organitzà la 
Diada Solidària. Comptà amb una gran 
participació i acompanyada de bon temps. 
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Dia 11 en el Casal de Cultura tingué lloc 
l’acte públic del PSOE, per tal de presentar 
la seva candidatura i les seves propostes 
electorals. 
 
Dia 14 fou el Partit Popular qui en un mitín-
sopar al Casal de Cultura, presentà el seu 
programa electoral i la seva canditatura a 
les properes eleccions de dia 22. 
 
Dia 18 va ser el PSM-Iniciativa Verds qui 
presentà la seva candidatura i el seu 
programa electoral. L’acte fou animat amb 
l’actuació pel grup local Volvox. 
 
Dia 20 el Partit Popular organitzà un acte de 
final de campanya en el Casal, consistí en 
un sopar de torrada i un concert a càrrec 
dels grups Baix “n” Nicotina i Societat 
Anònima.  
 
Dia 22 tingueren lloc les eleccions per elegir 
els nostres representants a l’Ajuntament, al 
Consell i al Parlament. 

 
Dia 24 morí Magdalena Llull Rosselló de 
cas saboner, tenia 91 anys. Descansi en 
pau. 
 
Dia 26 arribà als bars de Mancor la novetat 
del “tapeo”, foren molts els mancorins que 
sortiren a degustar les tapes elaborades 
pels diferents bars que hi participaren. 
 
Dia 28 l’associació Amunt i Avall organitzà 
un sopar de pa amb oli i coses, amb 
l’objectiu de recaptar dotblers per a la 
restauració de les campanes. Durant el 
sopar, els aficionats al futbol pogueren 
gaudir de la final de la champions. 

 
JUNY 
 
Dia 3 sortí a premsa una relació de tots els 
ajuntaments de Mallorca i el seu 
endeutament, el de Mancor consta com a 
1.140 mils d’euros. 
 

 
Dia 4 s’inicià la XX Trobada de Pintors que 
es prolongà fins dia 11. En total foren 52 les 
pintures que es deixaren per exposar durant 
les festes patronals. La trobada acabà amb 
un dinar de germanor en el Casal de 
Cultura. 

 
Dia 7 la regidoria de serveis socials 
organitzà una conferència “Bon tracte i 
tracte inadequat a les persones majors”, a 
càrrec de M. Bel Amer, psicòloga del 
Consell de Mallorca. 
 
Dia 11 es celebrà el ple extraordinari per a 
la constitució del nou equip de govern que 
ha de regir el nostre ajuntament els propers 
quatre anys. 
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El mateix dia 11, a la plaça de Baix tingué 
lloc un concert destinat a joves i organitzat 
pels bars de Mancor. Aquest, havia de tenir 
lloc el dia 4, però el mal temps va obligar el 
seu ajornament. 
 
Dia 13 es casaren Felipe Martorell Martorell 
de Mancor i Sandra Ramon Montiel de 
Lloseta. Moltes felicitats. 
 
El mateix dia 13, la Fundació Banc de Sang 
i Teixits de les Illes Balears procedí a 
extreure sang als 24 altruistes mancorins 
que voluntàriament en donaren. 

 
Dia 17 començaren les nostres festes 
patronals, aquestes finalitzaren el dia de 
Sant Joan. Cal mencionar que foren unes 
festes animades, amb molta participació i 
acompanyades de bon temps. 

 
Dia 20 es casaren Arnaldo Amengual Garau 
de Caimari i Cristina Maria Clementine 
d’Alemanya. Moltes felicitats. 
 
Dia 22 durant les festes de Sant Joan, va 
aparèixer cremada la bandera espanyola 

col·locada en el balcó de l’ajuntament. El fet 
fou denunciat a la guàrdia civil que vingué a 
prendre mostres per tal esbrinar els autors 
d’aquest acte vandàlic. 

 
Dia 25 el nostre batle, Bernadí Coll 
Martorell, jurà el seu càrrec com a conseller 
electe pel Consell Insular de Mallorca. Dos 
dies després, el dia 27, prengué possessió 
com a conseller de Cooperació Local del 
Consell de Mallorca. Molta sort en aquesta 
nova etapa. 

 

Dia 29 la mancorina Margalida Pocoví, jurà 
el seu càrrec com a directora insular de 
Medi Ambient del Consell Insular de 
Mallorca. 
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ELECCIONS MAIG 2011 
Diumenge dia 22 de maig de 2011, i després 

d’una campanya electoral sense incidents, foren 

828 els mancorins que acudiren a votar per 

elegir els seus representants durant quatre 

anys, a l’ajuntament, al consell insular de 

Mallorca i al parlament del Govern de les Illes 

Balears. 

La nota a destacar és que per primera vegada 

els regidors a elegir per formar el nou consistori 

passaven de ser set a ser nou. 

 

El 83,64% d’electors que 

acudiren a les urnes ho feren 

al llarg de tot el dia, però fou al 

matí quan hi hagué una major 

participació. Això fa fer que es 

vessin coes de gent esperant 

a la plaça per poder dipositar 

el seu vot a l’única taula 

electoral instal·lada. 
 

Els tres candidats a la batlia acudiren a diferents hores: 

Bernadí Coll Martorell  Teresa Pou Navarro   Guillem Villalonga Ramonell 

Candidat pel Partit Popular  Candidata pel PSOE   Candidat pel PSM-Iniciativa Verds 

 

 

L’escrutini fou realitzat pels membres de la mesa: 

- Presidenta: Sandra Valle Garcia 

- Vocals: Modest Andreu Cortés 

               Pedro José Martorell Martorell 

  

Aquest moment creà una gran expectació, sobretot a 

l’hora del recompte dels vots municipals que es va 

fer en primer lloc. 
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Els resultats de l’escrutini foren: 

LOCALS VOTS CONSELL INSULAR (*) VOTS PARLAMENT IB (*) VOTS

Partit Popular 440 Partit Popular 367 Partit Popular 375

PSOE 92 PSOE 169 PSOE 171

PSM-Iniciativa Verds 261 PSM-Iniciativa Verds 159 PSM-Iniciativa Verds 159

Lliga regionalista IB 61 Lliga regionalista IB 60
  (*) Candidatures més votades   (*) Candidatures més votades 

 

Dia 11 de juny es convocà el ple extraordinari de 

l’ajuntament per a la constitució del nou equip de 

govern.  

Tots els membres electes hi foren presents, excepte la 

candidata del PSOE, Teresa Pou, que excusà la seva 

absència. 

Una vegada la secretària comprovà totes les 

credencials i les declaracions, cada un dels membres 

jurà/prometé el seu càrrec com a regidor: 

Joana Mª Alba / PSM-IV         Dolors Busquets / PP            Bernadí Coll / PP                   Pep Frontera / PP                Miquel Gallardo / PSM- IV

                                

A continuació tingué lloc la votació, 

essent el candidat del PP el més 

votat.  

El regidor més jove fou l’encarregat 

de donar el bastó de comandament a 

l’elegit Bernadí Coll.  

 

Jaume Martorell / PP             Joan Ripoll / PP                     Guillem Villalonga / PSM-IV 

 

Pep Frontera fou el responsable d’entregar el bastó        El Batle amb els regidors i la secretària suplent             Bernadí Coll després  

                                                                                           Maria Magdalena Martorell Seguí                                        d’aconseguir la cinquena  

                                                                                                                                                                                        majoria absoluta 

                                   ENHORABONA!                    
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   FESTES SANT JOAN 2011 
Les festes de Sant Joan 2011 s’iniciaren el divendres dia 17 de 

juny, amb la posada de banderes, amollada de coets, cercaviles,... 

No obstant, aquest any es trobà a faltar el repicar de les campanes. 

El primer acte de les festes fou el 

pregó de festes, a càrrec de Pedro 

Mairata Gual, futbolista professional 

de 2a Divisió LFP. 

El mateix dia s’inauguraren les 

exposicions de la XX Trobada de la 

Pintura i els treballs realitzats en el 

curs de brodats. 

            Pedro Mairata Gual 
             

Exposició de brodats

       

 

Exposició de pintura 

 

Del mateix dia cal destacar la V Moguda Mancorina, 

que aquest any fou animada amb l’actuació dels 

grups locals: Conia 63, Rosebud, 4L i Societat 

Anònima. A més, del passacarrers dels cavalls de 

Ciutadella  i la Mariat ukada per acabar a la 

matinada. 

 

Cavalls de Ciutadella 

De dissabte dia 18 cal destacar: IV Torneig de Futbolí, V Torneig de Ping-Pong i la verbena 

animada per l’orquestra Oasis i Espais Verds. 

 

 

 

 

 

 

 
V Torneig de Ping-Pong 

IV Torneig de futbolí 
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El diumenge dia 19 es va poder gaudir d’una concentració de cotxes clàssics, ball dels 

cavallets, tennis, jocs aquàtics a la piscina, ... 

Cotxes clàssics al C/ Massanella 

 

 

Cavallets de l’associsció Arrels de la Vall 

 

 

...per acabar la jornada: PLAY-BACK 

entrant a concursar els participants 

majors de 14 anys, el jurat va ser el 

mateix públic assistent. 

La recaptació que es va fer amb la rifa 

durant el play-back és destinà a la 

restauració de les campanes. 
 

Joan Villodres i Antònia Martorell interpretant 

“El regalo más grande” 

 

 

Del dilluns dia 20 cal citar la tradicional i 

cada vegada més participativa, tombada 

d’olles amb les corregudes de joies, 

futbol amb la visita de l’equip de cadetes 

del RCD Mallorca. Per acabar, l’actuació 

de l’escola de balls mallorquins dirigida 

per Dª Joana Rotger.  

 

 
Madò Joana en revoltada de balladors i cantadors 

 

 

 

El dimarts dia 21, a més de tennis i 

futbol, a la plaça de d’Església és va fer un contacontes i al vespre a la plaça de l’Ajuntament 

es projectà la pel·lícula “Pa Negre” d’Agustí Villaronga i guanyadora del Goya 2011. 
 

Del dimecres dia 22 cal destacar els jocs infantils 

que es muntaren a la plaça de Baix i que contaren 

amb una gran participació.  

El vespre a la plaça de l’Ajuntament, es representà 

l’obra de teatre “Sa Capsa de Sucre”, a càrrec del 

grup de teatre Bellerugues. 

 
 

 

Pares i infants gaudint del Diverland 
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El dissabte de Sant Joan, dia 23, es va fer l’ofrena floral al nostre patró. I a continuació a prop 

de 650 mancorins i amics de mancorins gaudiren del sopar de germanor a la plaça. Cal dir que 

va ser tot un èxit, tot gràcies a l’ajuda de 

voluntaris que de ben prest i amb un bon sol, 

ajudaren a posar taules, a recollir els diferents 

plats i en altres tasques. 

 

Bufet a la plaça de l’Ajuntament 

 

 

 
Sopant a la plaça d’Alt 

 

Després del sopar i abans de l’actuació de l’humorista Ramon, es varen lliurar els trofeus dels 

diferents tornejos celebrats durant aquestes festes: 

TORNEIG TENNIS:

MILLORS JUGADORS
TEMPORADA 10/11 DE
FUTBOL:

Campió absolut masculí Biel Mas Prebenjamí Josep Cerdà

Subcampió absolut masculí Jaume Martorell Benjamí F-7 Jaume Morro

Campió dobles absolut Jaume Martorell i Miquel Àngel Escarrer Benjamí F-8 Biel Rigo

Subcampió dobles absolut Jesús Alfonso i Mateu Femenias Aleví Ramon Aleix

Campió juvenil masculí Toni Ripoll Infantil Manel Homs

Subcampió juvenil masculí Joan Nicolau Cadete Manu Bouzà

Campió juvenil femení Neus Femenias

Subcampió juvenil femení Magda Ripoll i Xisca Palmer

Millor jugador local Guillem Mateu

Millor classificat local dobles Jaume Martorell i Miquel Àngel Escarrer
 

IV TORNEIG FUTBOLÍ: V TORNEIG PING-PONG:

1r classificat absolut Miquel Amengual i Rafel Vallès 1r classificat absolut Jaume Martorell

2n classificat absolut Toni Frontera i Lleonard Pocoví 2n classificat absolut Rafel Valles

1r classificat infantil Toni Navas i Toni Crespí 1r classificat infantil Toni Ripoll

2n classificat infantil Toni Ripoll i Dani Vallori 2n classificat infantil Toni Navas

 

I CONCURS PLAY-BACK:

1r classificat "El regalo más grande" Joan Villodres i Antònia Martorell

2n classificat "Como una ola" Macià Colom

3r classificat "Pupurri" Imma Rodríguez, Victòria Martorell

Margalida Rotger, Joana Aina Bestard

Alba Bravo, Antònia Martorell,

Antònia Sastre, Imma i Laura Pol
 

   Moment de lliurar els trofeus 
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La celebració del dia del patró, 24 de juny, començà 

amb un passacarrers a càrrec dels xeremiers i 

flabiolers de l’associació Arrels de la Vall.  
 

De bon matí, la junta local de l’associació espanyola 

contra el càncer muntar una taula informativa. 
 

En honor al nostre patró es celebrà el solemne ofici 

concelebrat. Hi assistiren les autoritats locals i de 

pobles veïns. En acabar l’ofici s’oferí un aperitiu a 

tots els assistents. 
Taula informativa sobre el cáncer 

A

u

t

o

r
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r

e

s
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Autoritats a l’ofici 

 

L’horabaixa tingué lloc el XXXVII 

Homenatge a la Gent Gran del nostre 

poble. Després d’escoltar els 

parlaments de les autoritats presents, 

els nostres majors gaudiren d’un gelat 

escoltant l’actuació del Duo Pedro 

Granados. 
 

 

XXXVII Homenatge a la Gent Gran 

 

 

La cloenda de les festes fou a càrrec dels dimonis 

de Mancor: 
 

          Nit de Foc del Solstici d’Estiu 
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AJUNTAMENT 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 26 D’ABRIL DE 
2011 
 
Tal com es preveu al Règim Electoral General, 
es procedeix al sorteig de les Meses Electorals 
per a les Eleccions de dia 22 de maig de 2011. 
Es realitzà el sorteig públic per tal d’assignar als 
presidents i vocals  de la Mesa Electoral, així 
com a dos suplents per cada un dels membres 
de la Mesa. Els resultats del sorteig foren: 
 
- President: Sra. Valle García, Sandra 
  Suplents: Sra. Solís Negre, Esperanza 

Sra. Raso Hiegel, Mª Luisa 
- Vocal 1r: Sr. Andreu Cortés, Modest 
  Suplents: Sr. Alorda Mora, Gabriel 
  Sra. Tejeda Mauricio, Teresa 
- Vocal 2n: Sr. Martorell Martorell, Pedro J 
  Suplents: Sr. Martorell Vallori, Juan 
  Sr. Cànaves Martorell, Juan M.   
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 4 DE MAIG  DE 
2011 
 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Polígon 4, parcel·la 2. 
o Polígon 3, parcel·la 16. 
o Carrer Sta. Llúcia, 14. 
o C/ Principal, 15. 

- Llicència de connexió a la xarxa d’aigua 
potable: 

o Carrer Es Pedregaret, 8 i 10. 
o Polígon 3, parcel·la 59. 
o Polígon 1, parcel·la 76. 
o Carrer Sa Font, 3. 
o Polígon 2, parcel·la 141. 

- Llicència de reserva de via pública: 
o Carrer de s’Hort, s/n. 
o Avinguda 2 d’Abril, 9. 

 
El batle explica que de “Construccions Son 
Penya, S.L.” ens han demanat la devolució 
anticipada de l’aval perquè li costa 300 € 
d’interessos, la situació econòmica actualment 
és la que tots coneixem i a més s’ha 
compromès per escrit a arreglar el que faci falta 
si surten desperfectes de la seva feina. 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable dels 
regidors del PP, el vot en contra de la regidora 

Pou i l’abstenció dels regidors Villalonga i Morro, 
acorda tornar l’aval a “Construccions Son 
Penya, S.L.”. 
 
El Ple de L’Ajuntament amb el vot favorable del 
PP i l’abstenció de Teresa Pou, Guillem 
Villalonga i Jaume Morro, acorda aprovar les 
Propostes de Baixa dels rebuts lliurats per 
l’Oficina de Recaptació de l’ATIB. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la moció enviada 
pel Sr. Miquel Ramon Calatayud en 
representació de la Xarxa Audiovisual de 
Corresponsals de Televisió de Mallorca, amb el 
vot favorable dels regidors Vilalonga i Pou, i 
l’abstenció dels regidors del PP i Jaume Morro. 
El batle diu que no qüestiona en cap moment la 
labor dels professionals que fan feina a la 
Televisió de Mallorca i en aquest sentit els 
recolza i els dóna el seu suport. Però comenta 
que no està d’acord amb el fet de què el 
pressupost per mantenir aquesta Televisió sigui 
de 12 milions d’euros, més que el doblers que 
es dedica al Pla d’Obres i Serveis que 
ascendeix a 10 milions. Explica que no ha votat 
en contra de la Moció perquè entén que aquesta 
qüestió és competència del Consell de Mallorca, 
però que considera que s’ha de presentar al Ple. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat: 

- Donar una col·laboració de 300 € l’any 
2011, al Projecte Home, una ajuda per a 
la construcció d’un nou edifici. 

- Concedir a Maria Coloma Amengual i a 
Jerònima Maria Ramis, treballadores de 
l’EPI Montaura, els triennis que els 
corresponen segons la legislació vigent.  

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 8 DE JUNY DE 
2011 
 
Per unanimitat s’aprova l’acte del darrer ple de 
la legislatura 2007-2011. El batle dona les 
gràcies als regidors per la seva col·laboració, 
especialment s’acomiada d’aquells que deixaran 
de ser-ho.  
 
SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA NOVA 
CORPORACIÓ, CELEBRADA DIA 11 DE 
JUNY DE 2011 
 

Pàg. 14



A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de 
Mancor de la Vall, es reuneix l’Ajuntament Ple, 
prèvia convocatòria i citació feta en legal forma 
a l’objecte de celebrar sessió constitutiva de la 
nova Corporació: 
1.- Constitució de la Mesa d’Edat: Els regidors 
de major i de menor edat són, respectivament 
Bernadí Coll Martorell i Josep Frontera 
Martorell, els quals passen a constituir la Mesa 
d’Edat i ocupen el lloc destinat a la mateixa. 
2.- Comprovació de les credencials dels 
regidors i de la presentació de les declaracions 
de causes de possible incompatibilitat i 
d’activitats i de béns patrimonials. 
3.- Presa de possessió dels càrrecs de regidor i 
declaració de constitució de la Corporació. 
4.- Elecció de batle: cinc vots favorables a 
l’elecció de Bernadí Coll i tres favorables a 
l’elecció de Guillem Villaloga. La secretària 
intervé dient que Bernadí Coll per haver 
aconseguit la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació, ha de ser declarat 
batle electe del municipi de Mancor de la Vall. 
5.- Presa de possessió del càrrec de batle: 
després de jurà el càrrec, Bernadí Coll rep el 
bastó de comandament. 
Una vegada duta a terme la presa de possessió 
del càrrec, el batle passa a presidir la sessió 
plenària, comença donant la benvinguda als 
nous regidors, agraint la confiança que li ha 
donat el poble. A més, manifesta que malgrat 
sigui la cinquena legislatura consecutiva, es 
sent com si fos la primera vegada, per tant farà 
feina com el primer dia. 
Acte seguit, dona la paraula a l’altre cap de 
llista, que llegeix el següent: 
“ Mancorins i mancorines, regidors i regidores, 
senyor Batle, 
Des de la candidatura del PSM-Iniciativa-Verds, 
en primer lloc volem aprofitar el moment per 
felicitar en Bernadí pel resultat electoral que l’ha 
duit per cinquena legislatura consecutiva a la 
Batlia del nostre poble. 
En segon lloc, som conscients que la situació de 
crisi social i política que estem vivint demana, 
més que mai i per part de tothom, dedicació, 
capacitat, austeritat i lideratge. 
En aquest sentit, oferim la nostra col·laboració 
en tot allò que sigui positiu per el nostre poble: 
ho farem per convenciment i perquè és allò que 
ens demana la gent, tant els qui ens han votat 
com els qui no. 
Així mateix, des de la situació en què ens han 
posat els vots dels ciutadans de Mancor, 
oferirem una oposició constructiva, rigorosa, 
ferma i responsable. Trobareu la nostra 
col·laboració en tot allò que sigui positiu per a 
Mancor, escoltarem el poble i proposarem allò 
que creguem que és positiu. Però també 

discreparem, amb fonament i responsabilitat, i 
contundència quan calgui, allà on creguem que 
les decisions preses per l’equip de govern no 
siguin positives pel conjunt dels ciutadans de 
Mancor. 
Així doncs, esperam poder dedicar aquests 
anys a fer una feina d’oposició ben feta. El què 
no ens falta és compromís i il·lusió per formar 
part de l’Ajuntament del nostre poble. 
Gràcies a tothom.” 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 15 DE JUNY DE 
2011 
 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable dels 
regidors del PP i l’abstenció del PSM-IV, aprova 
que el càrrec de Batle es pugui dur a terme amb 
dedicació exclusiva. 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
ORGANITZATIVA DE L’AJUNTAMENT 
PLE DE DIA 29 DE JUNY DE 2011 
 
Vist que Teresa Pou ha presentat la seva 
credencial i donat que dia 11 de juny no va 
poder assistir a la sessió constitutiva de 
l’Ajuntament, la candidata electa promet el seu 
càrrec com a regidora. 
 
Amb cinc vots a favor (PP), el vot en contra de 
la resta de regidors (PSM-IV i PSOE), s’aprova 
la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple 
de l’Ajuntament: Una sessió cada dos mesos, a 
celebrar el primer dimarts del mes que 
correspongui si no és festiu. Si fos festiu, es 
celebraria el dia hàbil immediat següent. Així, 
doncs, el primer Ple ordinari es celebrarà dia 6 
de juliol de 2011. Les sessions es celebraran a 
les 19:30 hores. 
 
Per unanimitat s’aprova que la Comissió 
especial de comptes estarà formada per tots els 
regidors, i la periodicitat serà la determinada per 
la Llei. 
 
Amb el vot favorable dels regidors del PP i 
l’abstenció de la resta, s’aprova el llistat de 
representants de la Corporació en els diferents 
òrgans col·legiats: 

- Mancomunitat des Raiguer: Bernadí 
Coll i Joan Toni Ripoll com a suplent. 

- FELIB: Joan Toni  Ripoll i Bernadí Coll 
com a suplent. 

- Consorci d’Informàtica: Joan Toni Ripoll 
i Bernadí Coll com a suplent. 

- Consell Escolar: Dolors Busquets i 
Josep Frontera com a suplent. 
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- Consorci Pla D i la Comissió Especial 
de Comptes del Consorci: Joan Toni 
Ripoll, president; Bernadí Coll i Jaume 
Martorell com a vocals. 

- Consorci d’aigües de Mancor de la Vall: 
Bernadí Coll i Joan Toni Ripoll com a 
suplent. 

- Fons Mallorquí de Solidaritat: Dolors 
Busquets i Bernadí Coll com a suplent. 

 
A més, amb la mateixa votació s’acorda 
designar a Joan Toni Ripoll el càrrec de 
Tresorer municipal. 
 
Per altre banda, es comuniquen les resolucions 
de Batlia organitzatives, s’anomenen: 

- 1r Tinent de Batle a Joan Toni Ripoll i 
2a Tinent de Batle a Dolors Busquets. 

- Delegat de personal, manteniment, 
comerç i indústria: Joan Toni Ripoll. 

- Delegada de benestar social, salut, 
festes i educació: Dolors Busquets. 

- Delegat de cultura, gent gran, medi 
ambient i món rural: Josep Frontera. 

- Delegat d’esports i joventut: Jaume 
Martorell. 

- Delegat d’urbanisme: Bernadí Coll. 
 
Per unanimitat s’acorda no rebre cap 
indemnització ni assistència. 
 
 

 
 
 
 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels 
regidors del PP i el vot en contra dels regidors 
del PSM-IV i del PSOE, aprova que el càrrec de 
primer Tinent de Batle es pugui dur a terme amb 
dedicació exclusiva. El batle explica, que 
renuncia per raons que tothom ja coneix, el seu 
nomenament com a conseller de Cooperació 
Local del Consell de Mallorca. El regidor 
Villalonga considera que hauria de renunciar al 
seu càrrec de batle, ja que serà Joan Toni Ripoll 
qui farà tota la feina. No obstant, el batle li 
contesta dient que passarà cada dia de 8 a 9 
hores, i els dimecres horabaixa, a més pensa 
que hi surt guanyant el poble. El regidor 
Gallardo comenta que amb una persona ja hi ha 
prou perquè entre dues persones es farà la 
feina d’una. El batle contesta que així anirà 
millor. 
Per altre banda, la regidora Pou, comenta que 
s’està seguint un criteri d’austeritat i s’hauria de 
dedicar amb un temps parcial, però el regidor 
Villalonga li recorda que el Decret que regula la 
subvenció no permet la dedicació parcial. 
El batle comenta que si no hagués subvenció no 
es cobraria, abans no cobrava. Afegeix que hi 
ha feina suficient per estar tot l’horari. 
 

  
 
 
 

Batle, regidors, regidores i secretària 
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ESGLÉSIA LOCAL 
 

 

El passat dia 1 de maig va tenir lloc la celebració del XXIV Aniversari de l’Associació d’Amics 

de la 3a Edat. La festa va començar amb una missa a la nostra parròquia, presidida pel P. 

Guiem Ramis Feliu TOR. A l’homilia, després d’unes  breus paraules seves, va fer intervenir un 

al·lot i una al·lota, i també una  padrina i un padrí. 

A continuació hem recollit el text del que varen dir uns i altres. 

Varen començar els jovenet Josep Frontera de cas Vallaquet i la joveneta Maria Antònia 

Amengual de can Ferrà. Un i altra s’expressaren així: 

- Padrins i padrines: nosaltres, avui, 

representant els nins, nines i jovenets dels 

nostre poble, ens sumam a la vostra festa i 

vos volem dir unes paraules d’agraïment. 

- Estam contents perquè tenim la possibilitat 

de compartir amb vosaltres aquesta festa. En 

aquesta ocasió ens han demanat que siguem 

nosaltres els qui vos dirigiguem unes paraules. 

- Desitjam que vos sentigueu sempre estimats, 

ben estimats, pels vostres fills i pels vostres 

néts, i per tots els vostres familiars i amics. 

- Desitjam que vos sentigueu útils, perquè ho sou. La vostra companyia, els vostres consells 

plens de saviesa, ens són ben necessaris per anar fent-nos homes i dones, creixent cada dia 

en responsabilitat i solidaritat amb els altres. 

-  Desitjam que vegeu aquest moment de la vostra vida com un gran do de Déu: Déu vos ha 

regalat tants d’anys de vida, vos ha regalat els fills, vos ha regalat els néts, tots nosaltres, els 

que avui estam aquí acompanyant-vos. 

-  Desitjam que en les vostres velleses, enriquits  amb la vostra experiència, ens ensenyeu a 

nosaltres a escoltar, a ser honrats, a ser feiners, a ser bones persones. 

- Desitjam que per molts d’anys pugueu ser com una posta de sol que escalfa suaument, que 

il·lumina i enamora per la seva bellesa i que commou pel seu silenci discret i eloqüent. 

- Vos volem donar gràcies perquè ens regalau la vostra estimació, perquè ens compreneu, 

perquè acceptau les nostres capbuitades i sabeu perdonar els nostres desencerts. 

- Gràcies perquè ens regalau el vostre temps, les vostres carícies, la vostra atenció, el vostre 

esforç i el vostre treball, moltes vegades més enllà del que permeten les vostres forces. 

- Finalment, gràcies perquè moltes vegades ens heu parlat de la bondat de Déu, perquè ens 

heu ensenyat a ser cristians i a resar, i perquè ens heu ensenyat a conèixer i estimar Jesús. 

Molts d’anys, Bona Pasqua i molta felicitat a tots en aquesta  festa! 

     En Josep Frontera i na Maria Antònia Amengual 
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Seguidament varen intervenir la padrina Joana Reynés i el padrí Jaume Gual: Això ens 

digueren:  

- Desitjam que ens faceu sentir estimats, 

que encara som útils, que no estam tot 

sols. 

- Desitjam continuar vivint a ca nostra o a 

ca vostra. 

- Desitjam que a la taula ens mogueu 

conversa, encara que nosaltres parlem 

poc. 

- Desitjam que ens visiteu moltes vegades 

a la residència si és que un dia vos veis 

obligats a dur-mos-hi. 

- Desitjam que ens estimeu pel que som i no per allò que tenim. 

- Desitjam que ompligueu d’estimació i comprensió aquesta darrera etapa de la nostra vida. 

- Desitjam que no faceu bromes ni vos ne rigueu del nostre pas vacil·lant o la nostra mà 

tremolosa. 

- Desitjam que comprengueu la nostra incapacitat d’escoltar i sentir-hi com abans i que, per 

això mateix, ens parleu a poc a poc i clar, però sense cridar, si no és necessari. 

- Desitjam que tengueu en compte que els nostres ulls s’estan emboirant i que no vos ne rigueu 

de nosaltres ni ens renyeu quan travelam o vessam la nostra tassa de cafè damunt la taula. 

- Desitjam que, en els llocs públics, ens cedigueu la cadira, que ens doneu preferència a les 

aceres, com també que tengueu en compte el nostre pas lent en travessar el carrer. 

- Desitjam que tengueu temps suficient per escoltar-nos sense presses, encara que lo que 

nosaltres vos diguem no vos importi gens ni mica. 

- Desitjam que no ens digueu: “ja fa tres vegades que me contau lo mateix”, i ens escolteu com 

si fos la primera vegada que vos ho contam. 

- Desitjam que ens parleu dels encerts i èxits de la nostra vida passada i que no ens parleu de 

les nostres equivocacions i fracassos. 

- Desitjam poder sentir les carícies de la vostra mà damunt la nostra i escoltar, sense que vos 

faceu pesats, paraules suaus que ens donin coratge. Quan arribem al final dels nostres dies, 

parlau-nos aleshores de la misericòrdia de Déu. 

- Gràcies, moltes gràcies, per escoltar i fer cas dels nostres desitjos. Un dia altres escoltaran i 

faran cas dels vostres. 

A l’ofrena de la missa es varen presentar un seguit d’objectes, eines i fruits de la terra, que 

recordaren el treball que antany realitzaven els nostres majors, a la vegada que es feien les 

següents pregàries: 

 

                En Jaume Gual i na Joana Reynés 
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1.- Uns brots d'olivera:  

Presentam a l'altar uns brots d'olivera, símbol de la pau i la germanor entre tots els homes. Que 

el Senyor ens faci a tots nosaltres, petits i grans, sembradors de la seva Pau. Volem que els 

nostre poble sigui pacífic, pacificador i solidari. Que on hi hagi odi hi sembrem amor i on hi hagi 

discòrdia hi posem harmonia.  

2.- Unes eines de feina:  

Els nostres padrins presenten també unes 

eines de feina, símbol elles de l'esforç i el 

treball amb què aconseguiren per a ells i per a 

nosaltres un món millor i més humà. Perquè 

segueixin treballant entre nosaltres ajudant-nos 

a crear un món més humà i més cristià.   

3.- Uns gaiatos:  

El gaiato, per a les persones majors, és ajuda 

en el seu cansament, seguretat en les seves 

vacil·lacions, protecció en les seves dificultats. Perquè els fills i els néts, i tots nosaltres, 

sapiguem ésser per a ells tot el que representa el gaiato.   

4.- Una cistella plena de fruits:  

I presentam una cistella plena de fruits dels nostres camps. Per tants de camps de la 

convivència humana que romanen estèrils i on no és possible collir-hi fruits: pels matrimonis on 

l'amor s'hi és glaçat; pels vellets solitaris que no 

tenen l'escalfor d'una mà amiga; pels malalts 

que viuen sense esperança; per tants d'infants 

de famílies desfetes que no tenen l'abraçada ni 

la besada dels pares que els engendraren.   

5.- El pa i el vi:  

També presentam a l'altar el pa i el vi. El pa tret 

del blat crescut als nostres sementers i el vi tret 

del raïm madurat a les nostres vinyes. Déu, que, 

del treball esforçat i generós dels nostres majors n'ha tret un poble pròsper i feliç, d'aquest pa i 

aquest vi en farà el miracle de convertir-los en el seu Cos i la seva Sang. Perquè de la nostra 

feina i de la nostra vida en faci un miracle convertint-nos a nosaltres en convidats de la taula 

del seu Regne. 

 

JA NO SONEN LES CAMPANES, ENTRE TOTS LES FAREM SONAR 

 Pressupost previst perquè puguin tornar sonar: 29.000 € 

Actualment tenim 10.000 € d’aportacions voluntàries. Si vols col·laborar ho 

pots fer al compte corrent de SA NOSTRA, núm. 2051-0067-76-1070005233 

                          Presentació de les ofrenes 

               Presentació del pa i el vi 
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ENTREVISTA A GABRIEL MATEU GUAL, de can Bernat 
 

Era el dimarts dia 7 de juny quan, amb en Biel 

Pocoví, acudírem a la finca can Teula al 

quilòmetre 8,500 de la carretera vella de 

Palma a Sineu. Havíem concertat la trobada 

amb en Biel de can Bernat per fer-li 

l’entrevista per a la revista Montaura del 

trimestre actual.   

Tant en Biel Pocoví com jo mateix, som amics 

i coneguts des de la nostra infància amb en 

Biel. Els dos Biels són de la mateixa edat i jo, 

només un any més jove que ells, però amb 

vincles familiars amb en Biel de can Bernat, ja 

que la seva mare i mon pare eren cosins, i per 

altra part, començàrem els estudis al Seminari 

de Mallorca junts i allà convisquérem per 

espai de tres anys. 

A les deu en punt, en Biel Pocoví i jo, ja ens 

trobàvem a la casa pairal del matrimoni Biel 

Mateu i Maria Rosa Casasnovas. Una finca 

molt ben cuidada, amb molts arbres fruitals i 

una extensió d’uns 17.000 m2. En Biel ja havia 

preparat un suculent berenar, i abans de 

posar-nos en feina, vàrem donar bon compte 

de les viandes preparades, comptant amb la 

companyia d’un bon amic d’en Biel, un pagès, 

que tot i haver sofert una sèrie d’operacions i 

tenir ja més de 80 anys, es conserva molt bé, 

amb molt bon humor i és un home d’una 

conversa molt entretenguda. 

El mancorí, Biel de can Bernat, fa molts anys 

que va deixar el seu poble nadiu, però no 

desaprofita ocasió per tornar al seu poble i 

tenir contacte sobretot amb els seus 

companys i companyes de la seva quinta. No 

sol deixar mai d’assistir als funerals dels 

mancorins que ens deixen i amb els que ell 

tenia algun vincle familiar o d’amistat. Està 

molt content de què la família del seu fill 

Bernat passi a Mancor, a la finqueta de Son 

Torronet, els caps de setmana. 

Acabat el berenar i fet el cafetet, posam en 

marxa l’enregistradora i començam l’entre-

vista. 

En primer lloc Biel, ens hauries de dir quant 

anys tens? 

Encara només en tenc seixanta-vuit, però per 

poc temps, ja que es proper dia 6 de juliol en 

faré seixanta-nou. Mu mare em va contar que 

eren a batre i jo vaig arribar. 

Quan de germans has tengut? 

Hem estat quatre a sa família, jo som es més 

petit. Sa major era na Paca, que ja no la 

tenim, en Bernat, n’Antònia i jo. 

Saps a quina casa del poble vares néixer? 

Sí, en es cafè de can Bernat; llavor es meus 

pares ja tenien es cafè. 

Quina feina feia el teu pare, a més de treballar 

al bar? 

Mun pare feia de pagès. Tenia algunes 

finques i les cuidava. Saps què? ¡Molta feina i 

pocs doblers! Mu mare se’n cuidava de 

noltros i des cafè. 

Recordes on anares a escola i on feres els 

primers estudis? 

Sempre he recordat que de petit, sor Irene, 

que cuidava s’escola des petits de ca ses 

Monges, se barallava amb sa mestra que 

tenia sa classe a damunt lo que era sa Botiga 

Nova, passat can Bernat, perquè totes dues 
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me volien a sa seva escola. Venien a cercar-

me i qui primer venia me n’enduia amb ella. 

Puc dir que anava as dos llocs. Me’n record 

d’una altra monja, sor Pietat, que mos pegava 

amb una canya llarga que arribava fins as 

racó, això suposava que si volia pegar as que 

estaven darrera, també aplegava as que 

estaven enmig. 

Després vaig passar amb so mestre Cavaller, 

fins as 11 anys. Després, com tu saps, don 

Jaume Bonet, que era es rector, mos va 

conquistar per anar as Seminari i preparàrem 

s’ingrés amb na Francisca Pericàs 

“Garriguera”, anant cada dia a cas Garriguer 

de Massanella on ella vivia. Després mos 

examinàrem d’ingrés en es Seminari. 

Recordam amb en Biel en què va consistir 

l’examen d’ingrés. Pens que és interessant 

recordar-ho ja que els infants, que avui tenen 

11 anys, més o manco en acabar la primària, 

difícilment aprovarien aquell examen. 

L’examen consistia en un dictat, naturalment 

en castellà, sense fer faltes d’ortografia; un 

compte de dividir de tres xifres; i una anàlisi 

morfològica d’una part del text del dictat. No 

sé si se’n sortirien. 

Després començares els estudis al Seminari? 

De Mancor en començàrem quatre: en Joan 

“Gallineta”, n’Amador de Massanella, tu i jo. 

Abans, s’any anterior, ja havia començat en 

es Seminari en Jaume de so na Vaquera. 

Només hi vaig estar tres anys. Sempre he 

estat content d’haver passar per aquella casa, 

no me ne penedit mai. Allà vaig estar molt bé. 

Llavors s’educació era una cosa diferent a 

ara, era molt més estricte. Record que ja es 

primer vespre estàvem tots a un dormitori que 

era una sala molt gran i mos havien col·locat 

per odre d’abecedari, jo vaig fer una broma as 

meu veïnat i es prefecto, en Sastre de Selva, 

ja mos va dur castigats en es terrat; això era 

es primer vespre que havia arribat allà. 

Així i tot, malgrat es poc temps que vaig estar 

allà, conserv tots ets amics i vaig estar molt 

content de tornar as Seminari i veure 

companys que feia anys que no mos havíem 

vist, quan mos convidaren per celebrar es 

cinquanta anys des nostro ingrés. 

Per què deixares el Seminari? 

No heu podria explicar en aquests moments. 

Vaig veure que allò no era lo meu, tot i trobar-

me bé allà, però no tenia ganes de continuar. 

Me’n record de tots els professors que vaig 

tenir, d’en Miquel Ramon, d’en Moncadas, del 

senyor “Palitu”. Tenc un record molt bo de ses 

classes de llatí de don Llorenç Escalas, de 

com aquell homo mos feia estimar aquella 

llengua difícil. 

Quan deixares el Seminari, on continuares els 

estudis? 

Vaig anar a Inca a Santo Tomás 

“s’Acadèmia”. Allà vaig fer es batxiller i vaig 

estudiar un parell d’anys de lo que deien 

Comerç i mos examinàvem a s’Escola de 

Comerç de Palma. Això va ser lo que me va 

ajudar per entrar després en es banc. 

Després que feres? 

Entre una cosa i s’altra, abans d’anar as 

servici, vaig anar a França. Mun pare tenia un 

germà a Niza, el tio Toni. Allà ja hi havia anat 

es meu germà, en Bernat, però va tornar 

perquè no li va agradar massa. El tio Toni 

tenia necessitat de què hi anàs qualcú de 

noltros i va contractar amb mun pare que jo 

faria feina allà per un any i ell cobraria una 

quantitat determinada. El tio Toni no me va 

pagar mai a jo sinó a mun pare. Lo que no 

sabia mun pare era que jo tenia tants de 

doblers com es que rebia del tio Toni de lo 

que havien acordat. Jo li vaig dir al tio que no 

En Biel i en Jaume amb els familiars al Seminari 
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volia ser un esclau i que volia tenir es meus 

doblers perquè volia administrar-me a mi tot 

sol. 

Niza era una ciutat molt guapa i a mi, que 

sempre m’ha agradat es futbol, m’ho passava 

bé perquè es diumenges que jugava el Niza 

allà hi anàvem amb el tio. S’altre diumenge, 

que el Niza jugava fora, jo agafava es tren i 

me n’anava a veure jugar el Mónaco a 

primera divisió. Record que en aquell temps 

va venir a jugar el Madrid sa copa d’Europa 

amb el Niza que aquí li va guanyar al Madrid 

per 3 a 1, però el Madrid dins ca seva li va 

remuntar el resultat. 

Després d’estar un any allà, vares tornar? 

Si. I vaig passar a fer feina en es Cactus des 

Port de Pollença. Es Cactus i es Brissas eren 

dos bars que se duien molta rivalitat. Jo 

estava bé allà, però un dia em va cridar l’amo 

des Brissas i en va fer una oferta per anar a 

fer feina amb ell i em digué que em donaria el 

doble de lo que guanyava. Lo cert és que es 

doblers eren tan necessaris com s’aigua que 

cau. Li vaig dir a l’amo en Joan des Cactus: jo 

estic molt bé aquí però tenc aquesta oferta i 

me ne d’anar. Ell se va enfadar però després 

quedàrem amics. Aquella temporada vaig 

guanyar molts de doblers i tots cap a can 

Bernat. Es cafè en aquell temps no donava 

per fer moltes reformes ni compres de nous 

aparells, gelera, cafetera, etc. i amb això jo 

podia ajudar. Record que es primer mes que 

vaig cobrar m’acompanyaren a Mancor de nit 

uns clients belgues i jo duia unes 80.000 

pessetes i quan vaig esser a ca nostra les 

vaig posar damunt es billar i vaig despertar 

mun pare i mu mare i les vaig dir, veniu i 

veureu una cosa. Aquell vespre a mun pare li 

va caure sa llagrimeta de s’alegria que va 

tenir. 

Passat sa temporada me’n vaig tornar a 

França, aquesta vegada vaig guanyar més 

doblers perquè me vaig contractar jo. El tio 

me necessitava perquè es seu fill feia es 

servici. Allà record que em vaig treure es 

carnet de conduir i per cert, quan vaig ser 

aquí, em vaig haver de tornar examinar i vaig 

haver d’aprendre d’aparcar entre es dos pals 

ja que allà no feien aquest exercici. 

Estant allà a França em va passar una cosa 

similar a sa que m’havia passat amb es 

Cactus i es Brissas. Es magatzem des meu tio 

era de fruites i verdures, just as costat hi havia 

un altre magatzem dedicat a s’alimentació. Es 

propietari era el senyor. Baldini, sempre me’n 

recordaré; em va cridar i em va fer sa mateixa 

proposta, a veure si volia anar a fer feina amb 

ell. Jo li vaig dir que estava a cal tio i no podia 

anar amb ell. Ell va insistir i em digué que 

guanyaria més. Jo ho vaig dir as meu tio. Ell 

em digué no hi vagis, jo et donaré més 

doblers i me va augmentar. Jo estava content 

amb ells, sa meva tia em tractava com un fill, 

em comprava roba. Vaig estar allà fins que 

vaig acabar s’any i vaig tornar cap aquí. 

Va ser llavors quan feres el servei militar? 

Sí. També quan feia es servici vaig fer de 

camarer; vaig estar a un bar d’un solleric a 

s’Aigua Blava, que està anant a sa plaça 

Gomila.  

Quan vares acabar el servei militar, què 

feres? 

Llavors amb es meu germà Bernat vàrem 

estar en es Capri de Peguera que era una 

sala de festes.  

Feies bonda, llavors? 

Sí, i en Bernat també, mos dúiem molt bé. 

I després? 

En Jaume Moyer em va agafar pes seu 

restaurant. Li vaig dir que m’estava preparant 

Els dos Biels han fet moltes gambades junts 
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per unes oposicions a un banc i que si 

m’anaven bé jo me n’aniria. En Pedro, es 

cunyat, em donava quatre lliçons i em 

preparava un poc. Vaig tenir sort i vaig poder 

entrar en es banc. 

A quin banc i on començares a fer feina? 

Vaig començar en es banc de Bilbao a Palma 

el  dia 1 de juny de 1965. I en aquest banc i 

vaig fer vint-i-cinc anys de feina. Vaig passar 

per totes ses categories.  

Bé, Biel, deixem ara la feina. Ens podries 

contar qualque cosa de les teves joventuts, 

quins eren els teus companys? 

Més o manco es de sa meva quinta: en Biel 

“Pastora”, en Jaume “Moreno”, en Víctor, en 

Joan “Gallineta”, en Pedro des Rafals (que no 

era de sa nostra quinta però sempre venia 

amb noltros), en Vicenç “Figueta”, en Jaume 

Estrany “Mitos”, tots aquests érem sa colla.  

Anàvem a caçar i fèiem un arròs i agafàvem 

un poc de xispa. Érem un poquet gafes: un 

dia, quan havíem jugat a futbol, mos 

n’anàvem cap as safareig de Son Collell, per 

darrera perquè no mos afinassin i mos 

aturàrem a menjar aubercocs i justament eren 

d’una finca de cas Tauler, i un fill de la casa, 

en Pep, era aleshores es batle: son pare  mos 

va aglapir i mos passàrem es diumenge a Son 

Collell, tancats a una sala — allà hi havia 

llavors l’ajuntament—. Noltros sentíem es 

renou des camp de futbol, aquest diumenge hi 

jugava el Montaura. 

Amb una altra ocasió vàrem anar a pescar a 

un safareig de devora ses Costetes i va ser de 

can Tingo, que també va ser batle, mos 

pagaren amb sa mateixa moneda, tancats a 

Son Collell. Llavors mos ho passàvem bé, no 

necessitàvem massa coses per divertir-mos. 

Vares jugar a futbol? 

Sí, érem un parell de Mancor que jugàvem a 

Inca: en Biel “Pastora”, en Jaume “Esquerrà”, 

en Montserrat de davant cas metge. Vàrem 

jugar amb el San Sebastián i teníem en Joan 

Figuerola d’entrenador. Després va 

desaparèixer el San Sebastián i en Joan 

Figuerola va passar al juvenil Constància i 

noltros també. Un dia vàrem anar a jugar 

contra el Mallorca, ho fèiem com a teloneros 

des partit bo; en Figuerola em digué que un 

tal Amengual del Mallorca, corria fort però que  

jo el posàs a ses ordes i l’aturàs. Vàrem 

empatar 1 a 1. 

Tornant a la teva vida familiar, quan 

t’enamorares i et casares?. 

Això va ser en es banc; aquesta al·lota em va 

posar s’ull damunt; jo era molt alegre, ja tenia 

es sis-cents i un dia hi vaig dur 8 dones, na 

Maria Rosa una de ses quals. Jo quedava 

entre setmana a Palma a cal tio Jaume i sa tia 

Pericàs. En aquell temps anar a fer feina as 

banc era anar a disfrutar fent feina, tots érem 

molt bons amics i companys (homes i dones). 

Mos vàrem enamorar amb na Rosa i record 

que anàrem a Titos on hi cantava una artista 

anglesa que anava descalça. Llavors ja no ho 

vàrem deixar. Festejàrem només un any 

perquè mun pare es va posar malalt; noltros 

mos havíem de casar pes novembre però es 

metge mos va dir que mun pare no hi 

arribaria. Avaçàrem es casament pes mes 

d’agost, però vàrem tenir molt mala pata; mos 

havíem de casar es dilluns i es dijous abans 

mun pare va tenir una hemorràgia i es va 

posar molt malament. Mu mare va dir no 

canvieu res i mos casàrem. Es vespre vàrem 

anar a veure mun pare, però dormia i no el 

volguérem despertar perquè ho passava molt 

malament, tenia molt de mal. L’endemà hi 

tornàrem i sempre recordaré ses seves 

paraules. Na Maria Rosa li va donar una 

Nascuts el 42, ho celebraren a Santa Llúcia
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besada i ell li va dir: “dona-me’n una altra 

perquè ja no me’n donaràs més”. Ell se veia 

sa mort. Això era dimarts, dia 15 d’agost, i 

diumenge, dia 20, es dia de Sant Bernat, ell 

va morir.  

Quants de fills heu tengut? 

Quatre. Tres fills i una filla. Tenc també dos 

néts i una néta. 

Abans d’acabar ens agradaria que ens 

contassis com va ser que feres d’àrbitre i un 

poquet d’aquesta ocupació? 

Un company meu des banc que feia d’àrbitre 

em digué que hi anàs i que m’agradaria. Vaig 

fer es curs i em va anar bé. Vaig passar per 

arbitrar infantils, juvenils, etc. i m’anava bé. 

Quin any era que començares? 

Quan em vaig casar, l’any 1967, ja era àrbitre. 

Després vaig passar ja a tercera divisió i vaig 

tenir un any molt bo; a més vaig fer totes ses 

finals des campionat de Balears, infantils, 

juvenils, alevins, etc. i em donaren un diploma 

al “Mejor árbitro de Baleares”. M’havien de 

pujar a segona divisió però, ve s’estiu, i en 

Simó Fiol, que era es president des col·legi, 

va pujar es seu amic, en Borràs del Barrio, i jo 

amb es títol des millor àrbitre de Balears no 

vaig ascendir. No tenc res que dir d’en Borràs 

del Barrio perquè som amics, però no sabia 

córrer ni hi veia. Duia lentilles d’aquell temps i 

no hi veia, record que a Catellón hi vaig anar 

de línier i plovia i cada cop que alçava es cap 

quedava sense veure-hi. No vos dic que 

sortírem per cames de malament que ho 

férem. 

Per què ho deixares? 

Em feren apoderat en es banc i el senyor 

Moragues em digué que ho deixàs. Hi havia 

pressions perquè llavors jugaven el Mallorca, 

el Constància, el Balears i hi havia molta 

rivalitat. Jo em vaig estimar més seguir en es 

banc. Tal vegada si m’haguessin pujat a 

segona divisió no ho hauria deixat, no ho sé. 

Ens podries contar el fet del Santiago 

Bernabeu quan feres de línier amb en Rigo? 

Sí, era sa final de sa Copa del Generalísimo, 

l’any 1968. Jugaven el Madrid i el Barça al 

Santiago Bernabeu. En Rigo va triar es líniers 

que li inspiraven més confiança per un partit 

tan difícil. N’Escartín, que era es director de 

Marca i havia estat a sa Federació Nacional, 

l’havia encalentit fort as partit, mos va escollir, 

com a líniers a en Juan Daniel i a jo. Es 

director des banc em va donar permís. Sa 

primera sorpresa quan arribàrem a Madrid fou 

que mos ve a cercar a s’aeroport el Butanito, 

José Maria Garcia, amb un sis-cents com es 

meu. Tres maletes i quatre homes dins es sis-

cents, mos duu cap a sa televisió; jo no hi 

havia estat mai i vaig telefonar a na Maria 

Rosa i li vaig dir a tal hora sortirem a sa 

televisió. Mos va fer una pregunta a cadascú i 

a en Rigo n’hi va fer quatre o cinc. Anàrem a 

dinar amb alguns representants des col·legi 

d’àrbitres de Madrid. Mos n’anàrem cap as 

camp. S’ambient era molt encrespat. Es partit 

no va anar malament, però sempre hi ha 

algunes jugades que són conflictives. Hi va 

haver, sobretot, un peu a peu entre en Torres 

i en Serena; en Torres va ser més fort ja que 

en Serena era molt habilidós però molt petit i 

en Torres el va tirar a l’aire i va despejar es 

balon. I tothom cridava penal! penal! Però no 

es podia pitar penal. Tenguérem sa santa sort 

que en una jugada desgraciada de sa defensa 

del Madrid, en Zunzunegui, va fer gol a sa 

seva porteria, i no varen poder reclamar res. 

Hi havia molts de nervis. En Zoco si s’hagués 

pogut menjar en Zaldua, ho hagués fet. 

L’equip arbitral abans de començar el partit 
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Encara hi havia en Franco en es palco. Quan 

donava sa copa a en Zaldua, que era es 

capità, va volar una botella prop d’allà i quan 

entràvem vaig veure una botella de la Casera 

dirigida cap a en Rigo, jo el vaig decantar i la 

va esquivar. No mos varen ferir a cap. 

Vaig cridar na Maria Rosa i li vaig demanar si 

havia vist es partit. Va dir que sí i em demanà 

què havia passat. Res, li vaig dir. No ho varen 

veure, perquè quan tiraven ses botelles, sa 

televisió en lloc de filmar lo que passava, 

filmava ses estrelles. 

Mos dutxàrem i va venir un àrbitre, que es 

deia Camacho, i mos digué que després 

sortiríem. Sa policia no ho va voler perquè 

defora des camp hi havia una gentada 

preparada contra noltros. Varen preparar tres 

jeeps des grisos i mos col·locaren as jeeps 

d’enmig amb es cap de policia que mos 

acompanyava i digué: “ahora”. Varen sortir un 

estol de grisos que començaren a repartir 

llosques, i en un moment no hi va haver ningú 

en es carrer. Mos dugueren fins a s’escaleta 

de s’avió. Vàrem venir amb un avió de carga, 

de nit i prest fórem a Palma. 

Una bona epopeia vàreu córrer aquell dia.  

Ens has dit que vares estar al Banc de Bilbao 

per espai de vint-i-cinc-anys. Quan et 

jubilares? 

Després de treballar vint-i-cinc anys en es 

banc de Bilbao, vaig passar as Banesto i em 

vaig prejubilar en es cinquanta-sis anys, i as 

seixanta ja em vaig poder jubilar perquè duia 

més de quaranta anys. Vaig tenir mala sort 

perquè vaig aterrar as Banesto s’any de sa 

intervenció des Banc amb tot lo que va passar 

amb en Mario Conde. 

I ara, quina vida fas de jubilat? 

Tenc una vida ben tranquil·la i en certa 

manera molt ocupada, perquè entre néts, 

finca i ca meva, no estic mai aturat.  

En Biel Pocoví li demana per la seva 

col·laboració  que fa amb la seva parròquia, i 

amb la parròquia de Mancor. En Biel ens diu: 

Ajud a sa meva parròquia de San Alonso 

Rodríguez, form part des Consell Parroquial i 

des cor; també cant amb sa coral de majors 

de sa Universitat que va muntar en Joan 

Company. Per cert dia 12 anirem a fer un 

concert a la Real. 

També, d’ençà que començaren ses obres a 

l’església de Mancor, també col·labor amb 

una quota mensual per pagar ses obres. 

Ara tens a la teva disposició la nostra revista 

per si vols dir qualque cosa als mancorins. 

Jo les vull dir que mai he deixat de ser 

mancorí; sempre que m’han demanat d’on 

ets, mai se m’ha ocorregut dir de Palma. Jo 

visc a Palma però som mancorí i sempre ho 

he duit a dins ses meves rels. És es meu 

poble i l’estim; sempre hi he anat, fins fa pocs 

anys vàrem tenir persones majors de sa 

nostra família. Tenc s’alegria de tenir un fill, 

en Bernat, que li agrada molt Mancor i ve a 

passar-hi es caps de setmana. Hem arreglat 

aquella caseteta de Son Torrenet i vénen allà. 

Noltros també hi feim qualque dinar o sopar 

amb sos nostros amics. 

Sa revista MONTAURA la llegesc de cap a 

peus i m’agraden molt aquestes fotos 

antigues que publicau. Quan veig en es diaris 

notícies de Mancor m’alegr molt. 

Amb en Biel mai no acabaríem la corda, però 

ja hem fet llarg. En Biel cull albercocs, 

taronges i llimones i ens en dóna una bossa a 

cada un. 

En Biel Pocoví de can Pastora fa unes fotos 

de record. Després ens acomiadam perquè en 

Biel ha d’anar a l’escola, com fa cada dia, a 

cercar la seva néta a la una en punt i no pot 

fer tard. 

Biel, gràcies i segur que molts mancorins 

recordaran la teva persona i llegint aquesta 

conversa, reviuran temps passats, com també 

el bar de can Bernat, lloc emblemàtic i de gran 

solera entre els bars del nostre poble. 

Jaume Gual i Móra 
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ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

ABRIL 
 
Dia 10 

Una de les excursions que no poden deixar de programar, és la de visitar, almanco una 

vagada a l’any, els pobles de Valldemossa, Banyalbufar, Estellencs, Andratx.  

De bon mati un centenar de socis sortiren cap a Valldemossa, allà varen berenar de 

panada, vi, aigua, feren una passejada pels carrers d’aquella localitat que sempre són un 

relax. Després anaren a visitar la 

possessió de Raixa, d’origen àrab, amb 

uns dels jardins més importants de l’Illa, 

quan l’any 1229 el rei Jaume I va 

conquerir l’Illa, que estava en mans 

dels àrabs. Aquesta possessió va ser 

donada al Comte d’Empúries i poste-

riorment va ser de la família Despuig, 

comtes de Montenegro. El personatge 

de la família Despuig més important per 

la història de Raixa fou el Cardenal D. 

Antoni Despuig, home erudit que formà 

part dels il·lustrats i que també, per la seva condició de cardenal, va fer molts de viatges a 

Itàlia.  

L’any 1785  va fer un famós mapa de 

Mallorca dedicat a la princesa d’Àustria, 

Maria Luisa de Parma. També va adqui-

rir una quantitat de peces d’art que foren 

dutes a Raixa per formar part del museu. 

A més, va transformar la pos-sessió 

mallorquina, en una villa de descans 

italià. Als jardins va col·locar tota una 

sèrie d’estàtues, grutes, re-correguts, 

que recorden els jardins manieristes 

italians del segle XVI. 

El guia-monitor donant explicacions

                      Instantània de la visita 
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L’any 1906, Raixa fou adquirida per la família Jaume. D. Antoni Jaume, al comprar la 

possessió, va posar en venda les peces de museu. Finalment, l’Ajuntament de Palma 

recolzat per tota una sèrie d’institucions culturals, va comprar el llegat del Cardenal 

Despuig, llegat que actualment es pot visitar al Castell de Bellver. Finalment, al gener de 

l’any 2002, Raixa, després de moltes ofertes de compra a la família Jaume, fou adquirida 

pel Consell de Mallorca, amb el suport del Ministeri de Medi ambient, per crear la seu de 

Parcs Naturals. La casa fou reformada i els jardins continuaran essent visitables. 

Deixant la possessió de Raixa, continuaren la ruta programada, visitant els pobles de la 

Serra de Tramuntana, Banyalbufar, Estellencs,  fins arribar al Restaurant “Mesón can 

Paco”  d’Andratx. Allà els es peraven per dinar i els oferiren un menú exquisit; de primer 

plat, arròs a la marinera, i de segon carn amb guarnició; de postra pijama, vi, aigua cafè 

licors, amb cava obsequi de la casa. Després ballaren i feren un sorteig de regals. Com ja 

començava a fer-se tard, acomodats a l’autocar, cap a Mancor falta gent.   

 

MAIG 

Dia 1 

Aquest dia era la festa major de tot l’any que un any rere altre commemora L’Associació 

d’Amics de la 3a Edat. Enguany és complia el XXIV Aniversari des de que es varen 

aprovar els estatuts, si bé la Gent 

Gran del poble ja abans havia 

començat a organitzar-se a través 

de l’ajuntament. Desitjam que per 

molts anys hi puguem esser pre-

sents. Podem dir, sense equivocar-

nos, que fou una diada brillant, 

plena d’amistat, unió i alegries; per 

unes hores deixàrem oblidades les 

penes que a diari ens van sortint.  

La festa va començar amb una 

missa a la nostra parròquia, presi-

dida pel P. Guiem Ramis Feliu TOR. A 

l’homilia, després d’unes breus paraules 

seves, va fer intervenir un al·lot i una 

al·lota, i també una  padrina i un padrí. 

(podeu veure a la secció de Església 

Local el contingut del que es va llegir). 

A l’ofrena es varen presentar un seguit 

d’objectes, eines i demés, que recor-

daren el treball que antany realitzaven 

    L’ajuntament va oferir un refresc després de la missa

                         Dinar al Foro de Mallorca 
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els nostres majors. Va pregar per tots els difunts que l’any passat estaven presents i 

enguany ens han deixat, pels 

malats, que no han pogut assistir, perquè prest recuperin la seva salut. 

L’ajuntament, una vegada acabada la missa, ens tenia un bon refresc preparart que tots 

varem poder gaudir. Tot seguit uns  agafaren el seu cotxe i altres els autocars per anar al 

restaurant “Foro de Mallorca”. El temps que esperàvem que ens servissin el menú acordat 

per aquesta ocasió, ens serviren un aperitiu abundós; va seguir després el dinar amb el 

següent menú: arròs, porcella, postres, acompanyat de vi i cava, per acabar amb cafè i 

licors. 

Va arribar l’hora dels parlaments. 

Va intervenir, en primer lloc, el 

president, Lleonard Pocoví, que va 

agrair a tota la Junta Directiva la 

feina que fan desinteressadament 

per ajudar als altres, també a tots 

els socis, a l’ajuntament, a les 

Institucions, i de manera especial, 

a la Caixa de Balears “Sa Nostra” 

pel seu suport, També va dir que 

en Gabriel Pocoví, amb els seus 

papers i sense fer gens de soroll, ha 

aconseguit una ajuda de l’Obra 

Social de Sa Nostra de 800 €. A continuació varen intervenir,  amb paraules similars i de 

recolzament a l’Associació, la directora de “Sa Nostra” de Mancor, Antònia Rotger, el 

president de la Federació de Persones Majors de la Part Forana,  Antoni Niell i el batle de 

Mancor, Bernardí Coll. 

Finalment tots poguérem gaudir de la música del duo Andreu.com i Antoni Celiá. Amb les 

seves bones melodies feren sortir a ballar a la gran majoria i foren molts els que encara 

tenen sentit del humor i ganes de pesar-ho bé.  

 

JUNY 

Dia 1 

Organitzat per la Federació de Persones Majors de la Part Forana, va tenir lloc l’ofrena 

floral a la Mare de Déu de Lluc. Aquesta diada ja s’ha convertit en una tradició i se celebra 

cada any. Els Amics de la 3a Edat de Mancor de la Vall enguany tampoc volgueren deixar 

passar aquesta ocasió per visitar una vegada més a la “Moreneta”. 

A les 9 del matí, sortiren puntualment cap a Lluc. A l’arribada el primer que feren fou 

berenar de panada i begudes: Alguns anaren a fer cafè i altres entraren a la Basílica per 

fer una visita  a la Mare de Déu. Després tots acudiren a l’Acolliment per assistir a missa, 

                      Parlaments després del dinar 
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que fou cantada per l’Escolania dels Blavets. Durant la missa es va fer l’ofrena floral per 

part dels presidents de totes les associacions. Una vegada acabada la missa, tengueren 

temps per comprar algun record. 

 

Tot seguit, acomodats als 

autocars, varen emprendre 

camí cap al restaurant de ses 

cases de Son Sant Martí. Allà 

donaren bon compte del 

següent menú: arròs brut, 

porcella rostida, tulipan de 

gelat, palo o llengua, begudes, 

cafè i licors. Després la majoria 

va sortir a ballar amb música en 

directe.  

 

Tots gaudiren d’un dia ple de relax i allunyats de les preocupacions del dia a dia. 

 

 

 

 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

El president de l’Associació en el moment de fer l’ofrena

Els socis assistents a l’ofrena a la façana principal del Santuari
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Ja ha arribat la calor, l’estiu ja es 

aquí i el sol crema de valent, donarem 
pas a mostrar-vos el que hem fet durant 
aquest darrera trimestre, … 

 

AABRIL  

 
El primer cap de setmana, ens 

desplaçarem a l’hotel Talaiot de Cala 
Millor, foren els dies 1 al 3 d’abril.  

 
Fórem 17 persones les que gaudirem 

d’un cap de setmana de moltes rialles i 
divertiment...   

Com podeu veure a les imatges, 
no nomes es menja i es seu, també es 
pot fer deport...  

 
Pareixen en “Chanquete” i els nins de       
“Verano Azul” 
 
 
 

SANTA LLUCIA 
 

A final de mes, i 
com es tradició 
a n’el nostre 
poble, el dilluns 
25, pujarem a 
Santa Llúcia a fer 
la tradicional 
paella amb tots 
els Mancorins, 
enguany fórem 
un grupet de 

unes 15 persones, però la trobarem molt bona i el més 
important, és que el temps ens va acompanyar.  
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MMAIG  

 
Arribava el mes de maig, i arribava el mes de la 

feinada per part de la directiva i tots els voluntaris per 
poder fer que fos tot un èxit la  
III DIADA SOLIDARIA, aquest any a benefici de:  
      ABDEM – DEBRA – ASIC – X FRAGIL BALEAR 

 
No vos contarem gaire cosa, simplement dir que 

un altre any més, MOLTES GRACIES a tots i cada un 
d’els que feren possible que fos un dia extraordinari. 

 
 PROMOCIÓ A 

RADIO BALEAR 
Amb Manu Blanco i Marga Pocovi. 

 
PRESENTACIO DE LA III DIADA SOLIDARIA  

 

 
 CUINERS I AJUDANTS PREPARANT PAELLA PER A 1.000 

PERSONES 
 

 
 
 
 
 

XEREMIERS 
D’ARRELS DE 

LA VALL  
 

 IILES 
CENTRE 
WELLNESS 
MONTA 
SPININNG 
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 ...ENS 
PINTAM DE 
FESTA AMB 
DOLORS I 
MAITE...  
 
 

 
 

CARICATURES AMB EN BIBI...  

 VENDA DE CAMISETES DE LA DIADA 

 
VISITA DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL DE 

MALLORCA, FRANCINA ARMENGOL I ALTRES 
AUTORITATS AMB LA DIRECTIVA I DIFERENTS 

MEMBRES DE LES ASSOCIACIONS BENEFICIARIES. 
 

 

 

 
 
 

 JA ESTAM PREPARATS PER SERVIR A TOTS ELS 
COMENSALS QUE ESTAN ASSEGUTS, ES VENGUEREN 
UNES 950 ENTRADES... 
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 EL CLUB HARLEY ENS ACOMPANYA PER SEGON 

ANY CONSECUTIU 
 

 
 AMB EL GRUP “CONTRAPUNT” 

 
GRUP LOCAL DE “4 L”  

 
AMB LA GRAN 

MARGA 
POCOVI  

 
 AMB 

L’ARTISTA 
REVELACIO 
2010, DANNY 

LEIVA 
 

 

 
 
AMB MARTA FERRER I LES 
SEVES BALLERINES   
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 PREPARANT PER EL SORTEIG 

 
ACABAM LA FESTA AMB “NO FEIM 

MUSICA, FEIM FESTA”  

 

JJ

U

N

Y  

 
 

 
 

 
El mes de juny, començaren les festes 

patronals, i abans de les festes prepararem un 
sopar per recaptar fons per arreglar les 
campanes. Fórem 38 persones a sopar i es 
recaptarem 200, que es donaren el mateix 
vespre al recto de la nostra Parròquia. 
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EEXERCICI 2010 
   ENTRADES   SORTIDES  
CUOTES SOCIS     1.480,00     

FESTES   20.757,50     20.649,05   

CONSELL DE MALLORCA     1.400,00     

BALL DE SALÓ         765,00   

DIADA SOLIDARIA 2010      1.369,75   

GASTOS OFICINES           51,30   

RAMS DEFUNCIO SOCIS         140,00   

TAULES,FRIGONEVERES,ETC      1.378,83   

GASTOS BANC           24,54   

TOTAL   23.637,50     24.378,47   

SALDO A 1/01/2010     3.359,85     

    26.997,35     24.378,47   

Disponible en compte a 

31/12/2010 
    2.618,88  

 
 
En aquest numero, vos passam l’estat de 
comptes de l’any passat 2010 on hi ha totes 
les  
entrades i sortides d’Amunt i Avall, així hi tot, 
i com sempre hem dit, el llibre de comptes 
el tenim obert a tots els socis sempre que 
vulguin. 
 
També, fem sabre a tots els socis, que 
l’associació, disposa de material que tota 
persona sòcia, pot fer us d’ell, emplenant 
unes sollicituds pertinents i deixant un 
depòsit econòmic a compte, que es 
tornarà quan es torni el material. Per més 
informació, algun membre de la directiva. 
 
Ja per despedir-mos, enguany encara no 
tenim els comptes clars de la III Diada 
Solidaria, ja que ens falta el cobro d’una 
subvenció per part d’una institució publica i 
no podem tancar l’estat de comptes. 
Esperam que en el proper numero de la 
revista ja ho poguem mostrar-ho. 
 

Bon estiu a tots, i molts d’anys!!! 
 
La Junta Directiva  

INVENTARI AMUNT I AVALL 

DESCRIPCIO UNITATS 

OLLA PER 300 PERSONES 1 

TAULES PVC 14 

FRIGONEVERAS 2 

COLEMAN TERMO 1 

PAELLERES DE 50 PERSONES 2 

TAULES FUSTA 19 

CADIRES 140 

PLATS FONDOS 125 

FORQUILLES 125 

CULLERES GROSES 125 

CULLERES PETITES 125 

PIXERS 6 

ARMOLLES GROSSES 3 

PLATS PLANS 125 

GAFETS PER EL PAPER DE LES TAULES 200 

SAFETES ALUMINI PER SERVIR 15 

SITRIERES 12 

GIRADORA 1 

PANCARTA 1 

BANDERA DE MANCOR 1 

RIBELLA GROSSA 1 

POALS DE PVC 5 
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CEIP MONTAURA 

 
 
CRESPELLS PER PASQUA 
 
Un any més els alumnes del CEIP Montaura hem fet crespells a l’escola i després els hem duit a 
enfornar a casa. Ens encanta cuinar! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I l’endemà de fer aquests crespells tan deliciosos vàrem pujar a Santa Llúcia a menjar-los. Ens 
pensàvem que plouria però finalment el dia ens va respectar i ho vàrem poder passar molt bé! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXCURSIÓ A SON AMER 
 
Dia 1r d’abril els nins i nines d’Educació Infantil anàrem d’excursió a Son Amer. Vàrem aprendre 
moltes coses del bosc i també de l’ofici de marger. 
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Al primer cicle estam molt engrescats amb el projecte de Grècia i  Roma i no ens cansem 
d’aprendre coses sobre aquestes civilitzacions. Hem fet un gran mosaic amb taps de plàstic i també 
hem visitat la ciutat romana de Pol·lèntia i el seu museu. 
 

   
El passat dijous 19 de maig, els alumnes de segon i tercer cicle de Primària vàrem anar d’excursió a 
Massanella. Hem tingut l’oportunitat de conèixer plantes endèmiques, la fauna autòctona…Hem 
après moltes coses i ens ho hem passat d’allò més bé!!!  
 

  
 
FESTIVAL DE FI DE CURS 
 
Queda molt poc per acabar el curs i decidim celebrar-ho amb un gran festival. Hi ha hagut un poc 
de tot: danses, teatre, contes... Aquí en teniu una  petita mostra: 
 

  
            Els maies fan un ritual de pluja      “Això és Troia” Grecs i romans fan teatre 
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  Teatre d’ombres xineses                       Els egipcis saben ballar! 

 
 
JA ACABAM! 
 
I com que al final del curs ja estàvem molt cansats els darrers dies hem... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...nedat a la piscina i també hem anat a la platja d’Alcúdia. Fins al pròxim curs! 

 
 
ALUMNES QUE DEIXAM EL CEIP MONTAURA 
 

 

Hola! Nosaltres som els 
alumnes de sisè que el 
pròxim curs anirem a 
l’institut. Volem donar les 
gràcies als mestres que ens 
han ensenyat tantes coses 
que ens permetran 
continuar els nostres 
estudis. Ens hem quedat 
amb molts bons records 
com quan anàvem 
d’excursió, a la piscina  o 
passàvem estones amb els 
nostres amics i companys. 
Fins aviat! 
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EPI MONTAURA 
 

A l’escoleta, durant aquest trimestre, hem celebrat molts aniversaris... 

 
 
Però també hem fet festa pel nostre patró...  

Sant Joan 
 
 
 
 
 
 
Els nins més grans de l’escoleta vàrem 
visitar, amb la nostra educadora Aina, el 
col·legi Montaura, on a partir del nou curs 
començarem una nova etapa. 
 
                                 

 
Aprofitant el bon temps hem anat a jugar al parc de la piscina... 

 
 
                                 
 
També hem pintat, hem fet 
psico i moltes coses més!  
 
 

    
 
 

BON ESTIU!! 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
 

ABRIL: Una llar sense llibres és com un cos sense ànima. 
Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escriptor, orador i polític romà 

Dia 08/04/2011 CLUB DE LECTURA: 

Tertúlia literària 
L’ESTRANY / EL EXTRANJERO 
d’Albert Camus. 
 
 
Frase del llibre: “Jo estava segur de mi mateix, segur de la  meva vida i de 
la meva propera mort. No tenia res més que això. Però com a mínim, 
posseïa aquesta veritat  ...” 
 

Argèlia serveix de fons a “L’ESTRANY”: 
Meursault, el protagonista, comet un crim absurd i, tot i no sentir-se’n responsable, no mostra 
cap sentiment de llàstima o penediment ni fa res per evitar la seva execució.  
La passivitat i l’escepticisme caracteritzen  el seu comportament davant “la tendra  indiferència 
del món” i d’una societat que  no busca la veritat. Meursault encarna el sentiment d’apatia  
del ciutadà europeu d’entreguerres, que no controla ni entén el seu destí. 

Dia 15/04/2011 CELEBRAREM EL DIA DEL LLIBRE:  

 

La companyia de teatre TEATRÈMOL ens va 
presentar al Casal de Cultura  l’obra de teatre 
negra: 

“EL RECORREGUT DEL CIRC DE LA 
LLUNA”. 
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Dia 29/04/2011 TALLER DE PUNTS DE LLIBRE: 

Amb aquest taller de punts de llibre 
seguirem celebrant el dia de Sant Jordi: 
  
           Així de preciosos ens quedaren !!! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
MAIG: No digueu que, esgotat el seu tresor, d'assumptes falta, va       

emmudir la lira: pot no haver poetes però sempre hi haurà poesia. 
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870).  Poeta espanyol. 

Dia 13/05/2011 CINE CLUB :  

 

Projecció i comentari de la pel·lícula 
“BIUTIFUL” del director de cinema 
Iñarritu i protagonitzada per Javier 
Bardem.  

Pel·lícula nominada als Oscars 2011, 
per millor actor i  millor film de llengua 
estrangera, no obstant no arribar a 
aconseguir cap dels dos guardons. 

 

Dia 27/05/2011 CONTACONTES: 
 

L’ARANYETA FEINERA   a càrrec de Mariona Papallones. 
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JUNY: El plaer de llegir és doble quan es viu amb una altra persona amb  
la qual compartir els llibres. 

Katherine Mansfield  (1888-1923 ). Escriptora noezelandesa 

Dia 10/06/2011 CLUB DE LECTURA: 

Tertúlia literària: El HEREJE de Miguel Delibes. 

 

 

Dia 20/06/2011 VISITA A LA BIBLIOTECA: 

Els nins i nines del 1er Cicle d’educació primària 
del CEIP Montaura retornen els llibres deixats 
per a realitzar el projecte de curs : Roma i 
Grècia . 

Aprofitant la visita, la bibliotecària els contà la 
llegenda ”Mides, el rei de l’or”. 

 

 
 
 
 
 
També realitzàrem un 
taller de punts de llibres. 
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Dia 21/06/2011 CONTACONTES: 

 Emmarcat dins l’any internacional dels boscos: 

              L’ós que abraçava els arbres. 
 
Hi havia una vegada un ós tan feliç i content que sempre que, voltant 
pel bosc, es trobava amb un altre ser viu, tenia ganes d’abraçar-lo... 
 
 

 
Després del conte un bon taller per tenir 
entretinguts els nins i també als pares. 
 
 

 
CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA DE MANCOR 

 

Les properes tertúlies del Club seran: 
 

9  Dia 16/09/11 “Homes” d’Isabel-Clara Simó. 
9  Dia 11/11/11 “Los ojos amarillos de los cocodrilos” de 

Katherine Pancol. 
 

                     A les 19.30 h. a la biblioteca, compartirem el llibre en grup.   
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ARA HA FET VINT ANYS… 
 

Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de l’any 1991 recordarem: 
 
Que el primer dia del trimestre, 1 d’abril, es celebrà la romeria pasqual a Santa Llúcia. Era la 
primera vegada que es feia el dilluns de Pasqua en lloc del dimarts com era tradicional. 
 
Dia 5 d’abril en els domicilis del poble es rebé una carta d’acomiat del batle Gabriel Pocoví, 
anunciant la seva intenció de no presentar-se a les properes eleccions. Una manifestació 
popular li feu canviar d’opinió. 
 
Que dia 14 d’abril es celebrà la III Travessada Pollença Mancor corrent per relleus. 
 
Que dia 24 d’abril començà la restauració de la cúpula del campanar de l’església parroquial i 
del panell indicador de la direcció dels vents que la corona. 
 
Que els dies 4 i 5 de maig el Club d’Esplai s’Estel organitzà la diada en que, un dia a l’any es 
reunien els grups d’esplai de Mallorca (GDEM). La participació fou extraordinària, especialment 
en els actes celebrats a l’esplanada de Santa Llúcia i en el camp de futbol de Turixant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 5 de maig de 1991: 
Acte de cloenda de la Diada dels grups d’Esplai de Mallorca en el camp de futbol de Turixant. 
 
 
Que dia 26 de maig es celebraren eleccions municipals i autonòmiques. A l’ajuntament es 
presentà un sol grup, “Mancorins independents”, que lògicament aconseguiren els set regidors 
en disputa. Pel Parlament Balear, els tres partits més votats foren: Partit Popular-UM 221 vots, 
PSM-Nacionalistes de Mallorca 163 vots i PSOE 118 vots. 
 
Que dia 28 de maig es començà a desmuntar el pont vora el pou comú, de la carretera a Inca, 
per substituir els tres ulls per un únic de la mateixa amplària que la cobertura del torrent de 
Biniarroi. 
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Que dia 16 de juny, a una sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament, es constituí el nou 
consistori, quedant elegit batle Gabriel Pocoví Pou, essent els altres regidors Jaume Gual 
Mora, Maria del Carmen Valdivielso Felices, Joan Martorell Vallori, Jaume Fontanet Martorell, 
Maria Magdalena Moranta Frontera i Llorenç Abrines Reynés. 
 
Que dia 16 de juny, a l’esplanada de Santa Llúcia es celebrà una solemne eucaristia en 
commemoració del centenari de la fundació de les Missioneres dels Sagrats Cors, regidores del 
santuari. 
 
De les festes patronals destacarem el pregó de festes pronunciat pel P. Josep Amengual i 
Batle, prior del santuari de Lluc, i entre molts d’altres actes, la vetllada juvenil amb intervenció 
del grup local “Societat Anònima” a més de “Harmònica coixa” i “Ocults”; la berbena amb els 
grups “Albatros” i “Canyamel”, l’obra teatral “Fotut i banyut” posada en escena pel Teatre de 
Bunyola, la missa concelebrada, el XVII Homenatge a la Vellesa, etc... 
 
Que el dia del patró s’inaugurà l’entorn de la font pública beneït per Mn. Bartomeu Font, 
acabant l’acte amb parlaments del batle Gabriel Pocoví i del president del Consell Insular de 
Mallorca Joan Verger. 
 
Els naixements foren: dia 6 d’abril Antònia Morro Coll i dia 1 de maig Miquel Pocoví Ripoll. 
 
Els difunts foren: dia 14 d’abril a ciutat morí Jaume Bonafé Alba de cas tauler als 76 anys, dia 8 
de maig morí Lluís Hernández Jiménez, dia 13 de maig morí als 64 anys Jaume Arrom 
Martorell de can Ramon que era tinent de batle de l’ajuntament, dia 11 de juny morí Arnau 
Mateu Martí de can Confit als 47 anys i dia 22 de juny morí Antoni Mora Vallori “Enderi” als 68 
anys. 
 

Es casaren dia 13 d’abril Margalida Martí 
Balaguer i Gabriel Reus Nicolau de Biniamar. 
Dia 20 d’abril a Caimari es casaren el 
mancorí Josep Moranta Martorell amb Maria 
A. Vallcaneras Martorell d’aquell lloc. Dia 4 
de maig, també a Caimari, es casaren Antoni 
Canals Mateu amb Josepa Serra Mairata 
d’aquell lloc. I dia 22 de juny, en el santuari 
de Lluc es casaren la mancorina Joana 
Ramis Canals i Bernadí Riera Cànaves de 
Biniamar.  
 
 

   
Biel Fiol Mateu 

 
 
 
 
 
 

De “Montaura” nº 15                                                                      
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2010/2011 

 

 
AMATERS 3ª REGIONAL GRUP A 

 
L’equip Amater ha quedat en setena posició, amb 54 punts, 16 partits guanyats, 6 empatats i 
11 perduts. 
Temporada de la qual pensam que aquest equip podria haver fet un poc més. 
 
RESULTATS:      

MONTAURA-2 - C.PALMA-1   Màxims golejadors: 
PUIGPUYENT-1 - MONTAURA-8         Cantallops amb 11 gols i Cano amb 9 
MONTAURA-0 - SON FERRER-2 
ESPORLES-2 - MONTAURA-1 
MONTAURA-2 - BALEARS S/F-1 
S.SALINES-3 - MONTAURA-1 
MONTAURA-7 - CALA DOR-0 
 

 
CADETS 2ª REGIONAL GRUP B 

 

Bona temporada realitzada per l’equip cadet, havent quedat en quart a la taula classificatòria,   

amb 19 partits guanyats, 3 empatats, 7 perduts i amb 60 punts al final. 

 

RESULTATS:      

MONTAURA-4 - ES RAIGUER-4  Màxims golejadors: 
SES SALONES-0 - MONTAURA-2        Lluís amb 19 gols i Simó amb 15 
MONTAURA-6 - CAMPANET-1  
POBLENSE AT-3 - MONTAURA-1 

MONTAURA-3 - SOLEDAD-0 

MONTAURA-9 – SON OLIVA-2 

PETRA-2 - MONTAURA-2 

CALVIÀ-4 - MONTAURA-0 

MONTAURA-2 - CAMPOS-5 
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INFANTILS 2a REGIONAL 

 

Molt bona temporada realitzada per aquest equip, havent aconseguit quedar en 3r lloc, amb 19 

partits guanyats, 3 empatats i 5 perduts, i un total de 60 punts. Cal destacar el davanter Alfred 

Martorell, fixat a la segona volta del campionat, amb 31 gols i Bermejo amb 15. 
 

RESULTATS: 
MONTAURA-8 - PORRERES-0   

S’INDIOTERIA-2 - MONTAURA-6 

MONTAURA-6 - MADRE ALBERTA-1 

LLUBI-0 - MONTAURA-13 

MONTAURA-5 - CALVIA-2 

LA UNIO-1 - MONTAURA-4 

MONTAURA-3 - PATRONAT-2 

MONTAURA-3 - P.D.N.TESA-3 

SAN PEDRO-2 - MONTAURA-4 

 

 

ALEVINS F-11 

Bona campanya realitzada per l’equip, havent quedat en novena posició,  amb 13 partits 

guanyats, 7 empatats, 14 perduts i un total de 46 punts. 

 

RESULTATS: 

MONTAURA-2 - S.CAYETANO-2  Màxims golejadors: 

INDPENDENT-6 - MONTAURA-0   Ramon Aleix amb 30 gols i Abel amb 29. 
MONTSURA-5 - SON OLIVA-1 

ESPORLES-0 - MONTAURA-0 

ES RAIGUER-1 - MONTAURA-7 

MONTAURA-3 - ARENAL-4 

PALMA S.GOTLEU-1 - MONTAURA-2 

MONTAURA-1 - POLLENSA-3 

MADRE ALBERTA-3 - MONTAURA-2 
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BENJAMÍ F-7 POBLES 
 

També pensam que aquet equip hagués pogut aconseguir  millors resultats, els al·lots s’han 

esforçat per fer una bona feina. Així mateix, han aconseguit quedar en sisena posició, amb 16 

partits guanyats, 6 empatats i 10 perduts. 

 

RESULTATS 

MONTAURA-7 - POLLENÇA-1   Màxims golejadors: 

PORT POLLENÇA-1 - MONTAURA-1            Joan Company amb 39 gols i Navas amb 9. 
MONTAURA-4 - LLUBI-2 

MARIA SALUD-3 - MONTAURA-2 

MONTAURA-1 - ALARO-1 

CAMPANET-1 - MONTAURA-3 

MONTAURA-7 - APA BEATO-1 

BINISALEM-2 - MONTAURA-6 

BENJAMÍ F-8 POBLES 

 

És l’equip que ha aconseguit millors resultats, amb 18 partits guanyats,4 empatats, 4 perduts i 

un total de 58 punts, han quedat en segona posició a la taula classificatòria. 

 

RESULTATS:  

POBLENSE-2-1-MONTAURA   Màxims golejadors: 

CONSTANCIA-0-8-MONTAURA   Toni Ripoll amb 56 gols i Toni Tortella 23.  

MONTAURA-4-0-XILVAR 

C.PICAFORT-1-2-MONTAURA 

MONTAURA-2-2-S-MARÇAL   Cal destacar a Toni Ripoll com a màxim  

ALCUDIA-1-7-MONTAURA   golejador de totes les categories del club. 
CONSELL-4-2-MONTAURA 

MONTAURA-5-4-LLOSTENSE 

 

PREBENJAMÍ F-8  

 

Molt bona temporada per aquest equip  per sorpresa de tots, que  poc a poc i amb la labor del 

tècnics, fent feina dia a dia situant els al·lots al mig del camp, invertint molt de temps amb ells , 

han aconseguit quedar en sisena posició a la taula,  amb 16 partits guanyats, 6 empatats i 10 

perduts. Els màxims golejadors: Josep Cerdà amb 52 gols i Rafel Fuster amb 36. 

 

RESULTATS: 
SANCELLES-1 - MONTAURA-2 

MONTAURA-2 - POBLENSE-5 

MONTAURA-4 - CAMPANET-0 

LLUCMAJOR-1 - MOPNTAURA-3 

MONTAURA-2 - XILVAR-3 

PORT POLLENÇA-0 - MONTAURA-2 

SINEU-1 - MONTAURA-0 

MONTAURA-3 - SALLISTA-2 

 

 

ENHORABONA A TOTS EL EQUIPS PER LA BONA CAMPANYA REATLIZADA, 

BON ESTIU A TOTS I FINS LA TEMPORADA 2011/2012 

Pàg. 48



 

IMATGES PER RECORDAR 
 

 
 
Era un dia 30 de juliol de l’any 1988, quan aquells animosos Amics de la 3a Edat, de 
bon matí, sortiren d’excursió per gaudir d’un dia amb una programació molt atractiva, 
i que en poques ocasions és podrà repetir. Molt poques associacions han pogut 
visitar les instal·lacions militars del Puig Major.  
Els socis que decidiren passar un dia entre familiars i amics, avui encara recorden 
aquella diada, la primera aturada fou per berenar a sa Font des Noguer de coca de 
trempó i de verdures, vi i aigua de sa font: Tot seguit agafàrem l’autocar. Quan 
arribàrem a la Base Militar, ens esperava un Comandant per acompanyar-nos fins a 
la cúpula on  hi havia les anomenades “Bolles” que eren un “radars” que controlaven 
tots els aeris de la Península i la Mediterrània, fins a Egipte. Una vagada col·locats 
dintre les instal·lacions, ens donaren tot tipus d’explicacions, després poguérem 
contemplar les vistes meravelloses de tota Mallorca.    
Ens vàrem despedir dels militars que ens havien atès amb una cordialitat exquisita. 
Seguírem la nostra ruta, deixàrem els autocars a l’esplanada de la benzinera de 
Lluc, férem un recorregut a peu fins a ses cases de Comafreda. Allà ens esperava 
l’amo en Jaume Martorell “Puput”. El dia anterior havíem pujat les taules i cadires, i 
tots ajudaren a col·locar-les per dinar, però els cuiners i les cuineres preparaven la 
paella, que feta al foc de llenya, va sortir molt bona. El segon plat, fou obsequi d’en 
Jaume “Puput”, cabrit a la brasa fet al forn també de llenya; postres, les begudes 
corresponents, i per acabar la jornada, encara tingueren ganes de ballar a les notes 
de l’orgue de D. Manuel Vitaller. Quedava tornar a peu fins als autocars, però 
l’alegria i la benaurança desbordava pels quatre vents: I cap a Mancor s’ha dit, 
cantant i rient, al mateix temps comentàvem com ens ho havíem passat i havíem 
gaudit. 

 
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora      
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IMATGES D’AHIR 
El pas del temps 

 

Un diumenge de passeig per la carretera 
                                          

 
                                                                           
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No és la primera vegada que hem comentat a la Revista Montaura com era la vida de 

treball dels mancorins i mancorines durant els dies feiners: fer feina al camp de sol a sol, 

fer carbó, anar a fer eixides, exsecallar, anar a Inca a fer sabates, i un llarg etc. 

I com era un diumenge o un dia de festa pels joves i no tan joves de Mancor? A la foto 

núm. 1, feta l’any 1938 a la carretera Inca-Mancor, podeu veure, d’esquerra a dreta, Maria 

Fontanet “cas Miet”, Maria Mateu “ca na Moreneta”. A la foto núm. 2, en el mateix lloc que 

la primera només que ja havien passat vint anys, podeu veure, d’esquerra a dreta: Gabriel 

Pocoví “can Pastora”, Gabriel Mateu “can Bernat”, en Joan Gual “can Gallineta”, qui feia la 

foto era en Jaume Estrany “ca sa Comare”.  

El nostre divertiment era passejar per la carretera fins al pont del torrent de Massanella. 

Quan començava a arribar la fosca voltàvem pels carrers del poble: plaça d’Alt, plaça de 

Baix, carrer de Sa Canaleta, carrer Major... però ens sentíem feliços, vivíem sense sentir 

parlar d’hipoteques, de crisi, no teníem enveges, ni odis, ni rancúnies de ningú; estàvem 

acostumats a viure el temps i el règim que ens va tocar, ben conformats. Això si, 

intentàvem fer alguna conquesta, encara que sense grans èxits. 
 

Festa del Cocó a Massanella, any 1959 

A la foto podem veure quasi els mateixos 

protagonistes, només canvia la situació. 

D’esquerra a dreta, a la fila del darrera: 

Amador Ramis “de Massanella”, Jaume 

Estrany “ca sa Comare”, Gabriel Pocoví 

“can Pastora”, Vicenç Martorell “can 

Figueta”, Joan Alba “can Tallades”. Al 

davant: Joan Martorell “ca sa Mieta”, Pedro 

Miró “des Rafals”, Joan Gual “can 

Gallineta” i Jaume Gual “can Moreno”.  

Núm. 1 
1938

Núm. 2 
1958 
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Antigament, el primer dimecres desprès de Pasqua se celebrava la festa del “cocó” a la 

finca de Massanella. Anàvem a menjar la darrera panada de les Festes de Pasqua, ja 

que, normalment, no en menjàvem més durant tot l’any. Desprès passejàvem pels jardins 

on, normalment hi havia avellaneres. 

Any 1967, havia arribat el sis-cents. 
Amb els mateixos amics, però ja podeu 

veure l’evolució al pas del temps que anava 

progressant a tot el territori espanyol i, de 

manera especial, a les zones turístiques. Ja 

havia arribat el “sis-cents”. Aquest era d’en 

Gabriel Mateu “can Bernat”; quina història 

podria contar-vos, si tingués espai suficient a 

les pàgines de la Revista Montaura, només 

d’aquesta diada i d’altres que, de tant en 

tant, anàvem fent. Els protagonistes de la 

foto que podeu veure amb el sis-cents, no estàvem acostumats a beure ni tampoc teníem 

molts de doblers per presumir, però aquest dia, vos puc ben assegurar que, encara que 

tots érem de famílies humils, gaudirem d’unes hores plenes de felicitat, 

A mitjan horabaixa ens n’anàrem cap a Caimari, l’aturada era obligada al famós cafè de 

“can Vilà”. Vàrem beure unes herbes, seguirem cap a sa plaça i anàrem al bar “can 

Tomeu” i beguérem unes altres herbes. Després de fer una xerrada amb la mancorina 

Catalina, altra cop agafàrem el sis-cents i cap a Selva. Abans ens aturàrem a la sortida de 

Caimari, just a la Creu, per fer una foto de record, era una d’aquelles prohibides per la 

censura del temps que vivíem. Una vegada a Selva anàrem a beure al “Bar de la 

Societat”. Allà canviàrem de beguda i beguérem un mesclat. Era l’hora del passeig i férem 

unes quantes voltes, però cap de nosaltres va aconseguir fer cap conquesta. Vist el poc 

èxit que tinguérem, partírem cap a Mancor i tots anàvem més contents que si ens hagués 

tocat la loteria, i més inflats que unes xeremies.  

Pel camí de tornada decidírem passar per Biniamar, amb unes cares de felicitat d’haver 

gaudit d’un capvespre de benaurances. Entràrem al Cafè famós per la bota de vi de na 

Lluca, volguérem fer sa darrera xuscla. A tots, el que dúiem dint re el cos ja ens sobrava la 

meitat i part de l’altre, i més quan un no està acostumat a aquestes marxes.  

Quan ja estàvem acomodats dintre els sis-cents per partir cap a Mancor, un de nosaltres 

va començar a vomitar tot el dinar i el que havia menjat feia uns quant dies. Entràrem a 

demanar un poal d’aigua per fer les estores netes. Ens vàrem seure un poc a la fresca fins 

que ens va passar el mareig que, qui més qui manco, havia agafat. Tornàrem cap a 

Mancor feliços i contents i preparant la propera sortida per un dissabte anar a la famosa 

Sala Rex de sa Pobla que, recentment, havien inaugurat. 

A la fotografia del sis-cents, podeu veure els tres de dintre i d’esquerra a dreta: Gabriel 

Pocoví “can Pastora”, Jaume Gual “can Moreno” i Jaume Estrany “ca sa Comare”. Al 

davant: Víctor Mateos “can Bernadet”, Gabriel Mateu “can Bernat” i Pedro Miró “des 

Rafals”. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou “can Pastora”.    
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IMATGE  D’AHIR 
 

Curiositats – Els Baptismes 
 

 
 
 

Aquesta foto fou realitzada l’any 1970 a la sortida de l’església: A la segona fila 
podeu veure els pares, na Joana Martorell de can Francinaina i en Cristòfol Solà en 
Cristin, acompanyats dels seus familiars. És curiós veure la senyora de davant que 
és donya Catalina Vicens, la Comare del poble, que té en braços la nina recent 
batiada, Antònia Solà, la primera filla del matrimoni d’en Cristin i Joana. Per aquelles 
dates encara les dones no solien anar a fer-se revisions a les clíniques, ni a tenir-hi 
els atlots, normalment  les cuidava la comare durant tot l’embaràs i també les 
assistia a l’hora del part. 
Però quina és la curiositat. Normalment solien batiar els nins o nines dintre els 
primers quinze o vint dies del seu naixement. La comare era la que duia l’infant en 
braços a l’església, la qui el tenia a l’hora de batiar-lo i posar-li l’aigua a la pila 
baptismal. Aleshores ja començava a bufar els aires de progrés i els pares 
convidaren els familiars més propis i canviaran el menú, abans solien fer xocolata 
amb ensaïmades, per aquesta ocasió feren un abundós refresc. 
Quant jo era encara un jovençà, solia freqüentar la casa de donya Catalina Vicenç, 
per l’amistat que ens unia amb el seu fill Jaume. Record que sempre la seva mare 
ens deia una frase: “tots voltros sou els meus fills, jo vos he duit a n’aquest món”. 
Ara comprenc el per què la comare estimava tant els nins i nines de Mancor. 
Segurament seria una tasca molt laboriosa i en més d’alguna ocasió es degué trobar 
amb més problemes que ella no hagués desitjat. En aquell temps no hi havia les 
tècniques d’avui: ecografies, controls periòdics, els pares que ja saben si serà nin o 
nina abans de néixer, avui neixen els infants a les clíniques per més seguretat.  
 
 

Comentaris, Garbriel Pocoví Pou de can Pastora   
Fotografia propietat de Joana Martorell de can Francinaina 
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