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CRÒNICA 
 
JULIOL 

 
Dia primer començà l’escoleta d’estiu i els 
curs de natació per a tots els nins i nines de 
Mancor. La novetat d’aquest any és que els 
adults interessats també han pogut assistir a 
classes de natació. 
 
Dia 9 al Casal de Cultura tingué lloc un 
sopar per recaptar dotblers per fer front a 
les despeses de restauració de les 
campanes. El sopar consistí en una 
pamboliada, l’aportació fou de 10 €. 

 
Dia 23 amb l’objectiu de collir camomil·la es 
va fer la pujada al Massanella, malgrat no 
se’n va trobar tots els que pujaren i altres 
que s’hi afegiren pogueren gaudir d’un 
excel·lent dinar d’arròs brut fet per l’amo En 
Jaume puput a les cases de Comafreda. 
 

 
El mateix dia 23 es celebrà el matrimoni 
dels mancorins Sion Mateu Moranta i 
Caterina Martorell Ripoll. Enhorabona. 
 
Dia 26 nasqué Ander Román De 
Rementeria, fill de José i Nerea. 
Enhorabona. 
 
AGOST 
 
Dia 5 nasqué Joana Grau Solivellas, filla de 
Jaume i Francisca. Enhorabona. 
 
Dia 12 nasqué Gael Company López, fill de 
Jesús i Yolanda. Enhorabona. 
 
Dia 18 nasqué Pau Sarrion Palacios, fill de 
Francisco i Maria del Carmen. Enhorabona. 
 
Dia 24 nasqué Victòria Dols Vilaret, filla de 
Mateu i Victòria Teresa. Enhorabona. 

 
Dia 27 tingué lloc la tradicional excursió al 
Torrent de Pareis, dels 40 assistents foren 
32 els que el baixaren a peu. En arribar a 
Sa Calobra, es refrescaren i gaudiren d’una 
bona paella al restaurant Brisamar. 
 
El mateix dia 27 fou notícia a premsa que el 
nostre batle Bernadí Coll, en les seves 
funcions de conseller està estudiant la 
possibilitat de poder adquirir els terrenys per 
a la construcció d’un nou centre escolar a 
partir de la subvenció del Pla d’Obres i 
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Serveis del CIM. Això seria molt positiu per 
a les arques municipals. 
 
Dia 28 morí Juan Crespí Rotger, era natural 
de Sa Pobla i tenia 38 anys. Descansi en 
pau. 

 
Dia 31 al Poliesportiu Municipal tingué lloc la 
cloenda de l’escoleta d’estiu i del curs de 
natació. Es lliuraren diplomes i una bossa 
de llepolies a tots els participants. 

 
SETEMBRE 
 
Dia 1 s’inicià el nou curs escolar pels infants 
de 0 a 3 anys a l’EPI Montaura. Per primera 
vegada compte amb dues unitats, una de 0 
a 2 anys i l’altre de 3 anys.  
 
El mateix dia 1 nasqué Carla Gual Rosa, 
filla d’Àngel i Maria Àngels. Enhorabona. 

 
Dia 3 la Junta Local de Mancor de la Vall 
organitzà una pamboliada en benefici de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 
L’acte tingué lloc al Casal de Cultura i fou el 
primer sopar organitzat al poble amb 
aquesta finalitat. 
Els organitzadors demostraren la seva 
satisfacció, així ho expressà la presidenta 
Magdalena Arrom en la seva intervenció. En 
total foren uns 130 els assistents, xifra 
considerable tractant-se d’un poble petit 
com Mancor, cada un dels participants 
col·laboraren amb una aportació de 10 € i es 
va poder aportar a l’associació 884,38 €. 
S’ha de tenir en compte que els ingressos 
foren de 1.275 € i les despeses de 390,62 €. 
Això gràcies a la col·laboració de 
l’ajuntament, comerços i particulars. 
A l’acte també hi assistí el vicepresident de 
la Junta de Balears Emilio Blanco, i el batle 
de Mancor Bernadí Coll, ambdós 
demostraren la seva satisfacció i animaren 
a la junta de Mancor a seguir fent feina en 
aquesta direcció. Per altre banda, la 
presidenta donar les gràcies pel 
recolzament obtingut i convidar a tots els 
assistents a adherir-se en aquest projecte. 
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Dia 9 és re inaugurà l’obertura del segon pis 
del Casal de Cultura, aula situada damunt el 
Centre de Dia, per dur a terme activitats 
organitzades per l’associació Amunt i Avall, i 
altres que ho sol·licitin. 
 
Dia 12 es celebrà el matrimoni entre Juan 
Miguel Salom Estelrich i Ana Maria 
Domínguez Luque. Moltes felicitats. 
 
El mateix dia 12 morí Guillem Martorell 
Fontanet de Cas Vallequet, tenia 86 anys i 
residia al Port d’Alcúdia. Descansi en pau. 
 
Dia 13 s’inicià el curs de tennis 2011/2012 a 
càrrec de l’entrenadora Mar Soto. Les 
classes es seguiran impartint els dimarts i 
dijous en diferents grups segons el nivell. La 
quota serà de 30 € mensuals. 
 
El mateix dia 13 finalitzà el termini per a les 
inscripcions als cursos de català i anglès. 
Per falta d’alumnes no s’han pogut fer al 
nostre centre, però els interessats s’han 
derivat a altres llocs. 
 
El mateix dia 13 morí a Inca el mancorí Biel 
Mairata Martorell de Can Coric, tenia 75 
anys. Descansi en pau. 
 
Dia 15 també morí a Inca el mancorí Joan 
Saurina Moragues de Can Saurina, tenia 73 
anys. Descansi en pau. 

 
Dia 17 el consell parroquial organitzà una 
sardinada pro-campanes al Casal de 
Cultura, després del sopar es va fer una rifa 
que animà als participants i aviat s’acabaren 
tots els tiquets. 
 
 
 

Dia 19 nasqué Victòria Mancha Salom, filla 
de Pedro Juan i Ana Maria. Enhorabona. 
 
Dia 22 tingué lloc al centre de formació una 
reunió informativa sobre un curs de 
batucada per a majors de 14 anys. Els 
assistents demostraren gran interès a les 
explicacions donades pels monitors Paula 
Mas i Guillem Ribot. 
 
Dia 27 nasqué Simó Ramis Moranta, fill de 
Francesc Xavier i Margalida. Enhorabona. 
 
El mateix dia 27 morí Jaume Prats Garriga 
de cas cooner, tenia 85 anys. Descansi en 
pau. 
 
Dia 30 la Fundació Banc de Sang i Teixits 
de les Illes Balears procedí a extreure sang 
als altruistes mancorins que voluntàriament 
en donaren. 
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AJUNTAMENT 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE JULIOL DE 
2011 
 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Carrer Sta. Llúcia, 3. 
o Carrer Sa Font, 16. 
o Carrer Biniarroi, 12. 
o Carrer de S’Hort. 
o Carrer Sta. Llúcia, 28. 
o Carrer Bartomeu Reus, 13. 

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

o Polígon 1, parcel·la 76. 
o Carrer Sa Font, 3. 
o Polígon 2, parcel·la 141. 

- Llicència de reserva de via pública: 
o Avinguda 2 d’Abril, 9. 

 
El Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat: 

- Aprovar les dues Festes Locals per 
a l’any 2012:  

o 17 de gener, dia de Sant 
Antoni. 

o 15 de novembre, Dijous Bo. 
- Declarar l’exempció de l’impost 

municipal sobre vehicles de tracció 
mecànica al tractor amb matrícula E-
4726-BFW. 

- Retornar les quotes de fems i de l’IBI 
a un ciutadà que justificà que la 
vivenda no era de la seva propietat. 

 
Es dóna compte dels portaveus dels 
diferents grups polítics que constitueixen la 
corporació local: 

- PP: Bernadí Coll 
- PSM-IV: Guillem Villalonga 
- PSOE: Teresa Pou 

 
Amb els vots favorables dels regidors del 
PP i PSM-IV, i l’abstenció de la regidora del 
PSOE, el Ple de l’Ajuntament aprova la 
proposta de liquidació dels expedients 
sancionadors en matèria de multes, per un 
import de 5.757,47 € que una vegada 

llevades les despeses de gestió dels 
expedients per valor de 3.607,68 €, queda 
una recaptació líquida de 2.149,79 a favor 
d’aquest Ajuntament. 
 
El Batle contesta a les preguntes 
formulades pel grup PSM-IV: 
 
1.- Quina relació contractual té el regidor de 
Cultura, Medi Ambient i Món Rural, Sr. 
Josep Frontera Coll, amb l’Ajuntament de 
Mancor de la Vall, per fer feines de 
socorrista a la Piscina Municipal? Si té un 
contracte de treball directa amb 
l’Ajuntament, voldríem un informe urgent per 
part dels serveis jurídics d’aquest 
Ajuntament per determinar si aquest fet és 
incompatible amb la seva tasca de regidor, 
tal i com ho determinen els articles 178.4 de 
la Llei Orgànica de 5/1985 de 19 de juny de 
Règim Electoral General i l’article 74.1 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril de Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
Suposam que la seva pregunta fa referència 
al regidor Josep Frontera Martorell. La 
relació contractual d’aquest regidor amb 
l’Ajuntament és un contracte directa tal com 
sempre s’ha fet a l’hora de contractar els 
socorristes per a la piscina municipal. No 
obstant, tal com vostès sol·liciten s’ha 
demanat un informe jurídic per tal d’aclarir la 
possible incompatibilitat d’aquest contracte 
amb la tasca de regidor. Efectivament, tal 
com vostès intueixen existeix una 
incompatibilitat entre ambdues funcions, per 
aquest motiu s’ha rescindit el contracte. Per 
tant gràcies per a la seva observació, però 
pensam que contractar un estudiant, dos 
mesos d’estiu amb un sou base, i tenint en 
compte que no s’havia presentat altre 
currículum, no hauria d’haver suposat cap 
problema per vostès, sabent que la plaça de 
regidor no està remunerada. 

 
2.- En el marc de la campanya electoral, la 
festa final de campanya del Partit Popular, 
va acabar passades les 3 de la matinada, 
afectant així a la jornada de reflexió. És 
conscient el grup municipal del Partit 
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Popular de Mancor de la Vall que la llei 
electoral prohibeix aquest tipus d’actes 
passades les 12 de la nit del darrer dia de 
campanya? 
Evidentment el grup Popular està 
assabentat que la campanya electoral 
acaba a les 12h del darrer dia de 
campanya. Efectivament, tal com vostès 
diuen la festa de final de campanya del 
Partit Popular acabà passades les 3h de la 
matinada, però es veu que vostès 
desconeixen que en aquest acte no es va 
fer cap mitín i no es va demanar el vot en 
cap moment, la festa consistí en un sopar i 
un concert. Per tant, és un final de 
campanya totalment legal. 
 
3.- Sol·licitam el cost desglossat per 
activitats de les festes patronals de Sant 
Joan de Mancor de la Vall de 2011. 
Aquesta és la relació de costos de les festes 
d’aquest any, les factures estan a la seva 
disposició a les oficines municipals: 

 
TOTAL 39.652 € 

 
Per altre banda, referent a les seves 
declaracions als mitjans de comunicació 
sol·licitant la meva dimissió com a batle, li 
faig saber que durant la campanya electoral 
una de les promeses que vaig fer era que a 
pesar d’anar-me’n al Consell no deixaria la 
batlia. Per tant, a molt pesar seu no dimitiré 
com a batle, a més li record que vaig obtenir 
440 vots de mancorins que sabien 
perfectament que si el meu partit guanyava 
les eleccions, jo passaria a formar part de 
l’equip de govern al Consell de Mallorca. 

Per altre, li voldria aclarir que una de les 
promeses electorals del meu partit, era que 
una mateixa persona pot tenir més d’un 
càrrec públic, el que no pot és rebre  més 
d’un sou. Per això, en compliment de les 
promeses electorals del meu partit, he 
renunciat al meu sou de batle però no a les 
funcions. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 7 DE 
SETEMBRE DE 2011 
 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Disseminats 2143 
o Disseminats 3373. 
o Disseminats 3266. 
o Disseminats 3453. 
o Carrer Principal, 8. 
o Disseminats, 2141. 

- Llicències d’obra major: 
o Polígon 3, parcel·les 59, 60 i 

61. 
- Llicència de connexió a la xarxa 

d’aigua potable: 
o Finca Can Solé. 
o Carrer Es Pedregaret, 34. 

 
El Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat: 

- Proposar el Sr. Guillem Coll Morro 
amb DNI núm. 41.395.249-X, com a 
Jutge de Pau Titular. Vist que ha 
quedat vacant la plaça de suplent, 
s’aprova tornar a repetir la tramitació 
per la seva elecció. 

- Aprovar les propostes de baixes de 
tributs municipals en període 
voluntari del 2n trimestre de 2011. 

- Aprovar la liquidació de recaptació 
en executiva en el 1r trimestre de 
2011. 

- Aprovar l’addenda al conveni 
d’encomanda de gestió de recollida 
selectiva de les fraccions paper-
cartró, vidre i envasos lleugers, en 
que es prorrogui el Conveni fins a 30 
de maig de 2012. 

- Adherir-se al Manifest del 9 de 
setembre de 2011: “Sàhara Lliure 
Ja!” a proposta del Fons Mallorquí 
de Solidaritat. 

CONCEPTES IMPORT 
Equip de so i llums per actuació 
 de grups locals 

1.850 € 

Actuació de 4L 1.000 € 
Actuació de Societat Anònima 1.000 € 
Banda de música d’Inca 1.500 € 
Cavalls de Ciutadella 5.537 € 
Batukada 300 € 
Orquestra Oasis i grup Espais Verds 8.770 € 
Play-Back: equip de so i llums, equip 
de vídeo, pantalla gegant, instruments 
 i còpies DVD 

2.980 € 

Balls Mallorquins: actuació, equip 
de so i llum 

1.875 € 

Obra de teatre 600 € 
Sopar a la fresca: actuació de 
l’humorista 

2.590 € 

Homenatge a la Gent Gran:  
actuació de Pedro Granados 

500 € 

Actuació de dimonis i pirotècnia 6.000 € 
Infraestructures: escenaris, generadors, 
taules, cadires i dos WC químics 

3.650 € 

Jocs infantils: aquàtics i terrestres 1.500 € 
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Amb el vot favorable dels regidors del PP i 
el vot en contra dels regidors de PSM-IV 
s’aprova el Compte General de 2010. 
Amb el vot favorable dels regidors del PP i 
de la regidora Joana Maria Alba, i 
l’abstenció dels regidors Villalonga i 
Gallardo, s’acorda demanar la declaració 
d’interès general de la construcció de 
l’Escola dins sòl rústic en els solars ubicats 
al polígon 2, parcel·les 16, 17 i 18. 
 
El Batle contesta a les preguntes 
formulades pel grup PSM-IV: 
 
1.- Tenint en compte el deute actual del 
nostre Ajuntament, quina és la posició de 
l’Ajuntament davant la situació econòmica 
present i futura, i quines mesures concretes 
es té previst prendre durant l’exercici actual 
per tal de reduir el deute? 
En data 22 de juliol de 2009 fou aprovat pel 
ple d’aquest ajuntament un Pla de 
Sanejament per als anys 2010-2015 on es 
contemplen unes mesures a tenir en compte 
per tal de reduir costos. Durant l’exercici 
2010, aplicant  les mesures contemplades 
en el Pla de Sanejament s’ha vist una 
considerable millora. 
No obstant, som conscients que hem de 
seguir fent feina per reduir despesa i amb 
això hi estam treballant dia a dia. A més, li 
comunic que estam elaborant el pressupost 
2012 i estam oberts a rebre els seus 
suggeriments.   

 
2.- Quin és el procediment que segueix 
l’Ajuntament per tal d’anunciar les ofertes de 
feina eventuals? Es considera suficient per 
tal d’arribar a tots els interessats? 

Tal com està formulada aquesta pregunta 
no entenem exactament a quins treballadors 
fan referència. Llavors li faré una menció de 
les darreres contractacions que s’han fet. 
Per una banda, s’ha contractat dos 
treballadors per dur tasques de 
manteniment durant sis mesos i s’ha fet a 
través d’una subvenció de corporacions 
locals del SOIB, evidentment l’elecció del 
personal s’ha fet a partir del llistat ofert pel 
SOIB i derivades des del servei d’afers 
socials d’aquest ajuntament. Per altre 
banda, s’han contractat una sèrie de 
monitors de temps lliure per treballar a 
l’escoleta d’estiu durant els mesos de juliol i 
agost, evidentment el que s’ha valorat és 
que tenguessin la titulació exigida per la 
normativa vigent.  

 
3.- Actualment hi ha veïnats de Mancor que 
encara no disposen  de l’accés a l’ADSL. 
Quina és la situació actual de les gestions 
entre l’Ajuntament i Telefònica i quina 
previsió de temps hi ha per tal que 
Telefònica pugui tenir unes instal·lacions 
adequades per donar servei a tots els 
mancorins i mancorines que ho desitgin? 
De moment, per part de l’Ajuntament s’han 
cedit uns terrenys a Telefònica perquè pugui 
adequar la seva instal·lació i donar un millor 
servei a tos els mancorins. Si no hi ha cap 
contratemps pensam que aquest problema 
pot quedar solucionat abans de final d’any. 

 
La regidora Alba afegeix un prec: Hi ha un 
parell de solars que tenen rates, es pot 
demanar que les llevin? En Joan Toni diu 
que ja s’està fent feina damunt aquest 
problema. 

 
NOVETATS DEL TRIMESTRE... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papereres noves a 
llocs estratègics 

Senyalització a 
llocs necessaris 
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ESGLÉSIA LOCAL 
Entre tots sonaran… i no només les campanes 

 
Fa uns mesos que deixaren de sonar les nostres campanes de Mancor, i des d’aquell moment  
en què jo, com a responsable de la comunitat i per motius greus de seguretat vaig haver 
d’aturar el tocar de les campanes, dins el nostre poble hi ha hagut com es diria en llenguatge 
militar “moviment de tropes” en el més bon sentit de l’expressió. Al poc temps de la notícia, tant 
institucions com l’ajuntament, la tercera edat, la segona edat, els monitors de l’esplai, etc. han 
començat a dur per compte seu activitats perquè les nostres campanes aviat tornin sonar. 
Molta de gent em demana pel carrer: “falta molt?”, “que duim ara?”, i la meva resposta és que 
ja falta menys del que faltava el dia que vàrem començar. 
Vull aprofitar aquest breu escrit per anar donant comptes del que s’ha recaptat fins ara: la xifra, 
a dia d’avui, és de 14.034,91€. És a dir, més o manco a la meitat del pressupost que puja a 
27.025€ més IVA. I d’aquí destacar un innombrable número de donatius directes al compte, els 
3.450€ que es varen treure amb la paella de Sta. Llúcia que ens va regalar l’ajuntament, els 
1.000€ d’un dinar que va fer la Tercera Edat i que anà per les campanes, els 260€ del pamboli 
de la segona edat,  els 492,20€ del playback de les festes de St. Joan, els 1.185€ del primer 
pamboli que va organitzar la parròquia el més de juliol i els 1.149€ de la sardinada del mes de 
setembre.  
A tot això també s’ha d’agrair moltíssim el que la gent regala a la parròquia, tant sigui per la rifa, 
com les sardines, etc. I sobretot, que van sorgint iniciatives perquè cada mes es pugui fer 
qualque cosa per les campanes. Jo crec que, sense ser massa agosarat, si seguim així en 
aquest ritme, a finals de curs present es podrà posar en marxa la restauració de les campanes i 
a principis del proper curs ja sentir-les de bell nou. 
Si qualcú, qualque 
institució o grup de gent, 
estàs interessat en 
apadrinar una campana 
els preus més o menys 
serien aquests: (sense 
comptar els elements 
auxiliars com el transport, 
bigues, etc.) la més gran 
serien 7.480€, la segona 
6.080€ i les dues petites 
que són de les hores 
serien 1.942,5€ cada 
una. 
El que començava dient 
al principi de l’article és 
que qualque cosa es mou dins el poble apart del tema de les campanes. Tal vegada el tenir un 
objectiu més o menys comú ha fet que tots hi posem el nostre esforç per dur el nostre poble 
endavant. Tant de bo la nostra parròquia torni a ser una realitat viva on tots la sentim part 
nostra i part del poble. Només un exemple d’això és que si tot va bé, aquest mes d’octubre el 
nostre estimat esplai tornarà a obrir les seves portes amb un nou equip de monitors ple 
d’il·lusions i amb moltes ganes d’estar amb els nostres infants, d’aquest tema ja us n’anirem 
informant i en veureu propaganda. 
No vull allargar-me més, només agrair-vos molt tot el que feis per la parròquia, tot el que feis 
pel vostre poble, i esperem que el dia que tornin a sonar les campanes, també ressonin els 
nostres cors per fer de la nostra Mallorca un món millor amb l’ajuda de Jesús. 

Josep R. Ortega Fons, rector 

Torrada de sardines 
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ENTREVISTA A ANTONI MARTORELL ESTEBAN, Bernadet
 

El diari Ultima Hora va publicar aquest estiu 
una petita entrevista a l’apartat “Lo que usted 
me diga”, signada pel periodista Francisco 
Barrasa, al mancorí Toni Martorell, amb motiu 
de què deixava el restaurant de Gènova 
“Casa Gonzalo” on havia començat a treballar 
des de jovenet i del que ha estat propietari per 
espai de 35 anys. Això ha suposat un canvi 
radical en la seva forma de vida, ja que de 
passar a no tenir vacances mai, ara pot fer el 
que vol i no està fermat al treball. A l’entre-
vista ell digué al periodista que no estava 
segur de poder gaudir del descans. Vàrem 
pensar que seria interessant fer-li l’entrevista 
del trimestre de la nostra revista. Acordàrem 
amb ell veure’ns després de les festes 
patronals de Lloseta, ja que ell, després de 
molts anys, havia pogut estar a les festes del 
poble de la seva esposa, i no el volguérem 
molestar aquells dies. En Biel Pocoví va 
concertar amb ell l’entrevista per al dia 13 de 
setembre, dimarts, a ca seva. 
En Toni va ser ben puntual. Pel que podreu 
comprovar a les fotografies, està fet un 
jovenet i he pogut deduir que es troba molt 
content en la nova etapa, si bé em confessà 

que de tot d’una li va costar acomodar-se a la 
nova situació.  
Després de les presentacions, ens assegué-
rem davant l’enregistradora al despatx-estudi 
d’en Biel Pocoví i començàrem l’entrevista. 
En primer lloc Toni, ens hauries de dir per 
quin malnom et coneixen? 
A noltros sempre mos han dit, i així mos 
coneixen, de can Bernadet. 
Quants anys tens, Toni? 
Dia 26 d’octubre en faré 59. 
Saps a quina casa del poble vares néixer? 
Sí, jo vaig néixer a can Bernadet, en es camp, 
a sa caseta que estava anant a Selva pes 
camí de Son Penya, just passat es pont des 
torrent, a la dreta. 
Quins eren els noms dels teus pares i quina 
feina feien? 
Mun pare nomia Bernat i mu mare era na 
Gregoria. Mun pare feia feina en es camp i mu 
mare en tenia prou en cuidar-mos a noltros i 
fer totes ses feines de sa casa. 
Quants de germans has tengut?  
Som cinc i jo sis. En Víctor, es major, en 
Bernat, que viu a Mancor, en Francisco, que 
també es casat a Lloseta com jo i viu a Palma, 
després venc jo, na Francisca i n’Antònia, que 
és sa darrera. Tots encara som vius i des sis 
només un viu a Mancor, en Bernat. 

 En Toni a la classe de pàrvuls
(ell és el primer de la dreta a la primera fila)
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Ens podries contar alguns dels teus records 
de la teva infància, on anares a escola, els 
amics...? 
De lo que record més és sa primera mestra 
que vaig tenir, donya Elvira, una persona que 
sempre l’he recordada i estimada. L’he salu-
dada sempre on l’he trobada. Record que 
quan noltros no anàvem a escola, perquè 
quan venia ple d’aigua es torrent no podíem 
passar des de ca nostra cap a Mancor, ella es 
preocupava i mos venia a veure a ca nostra. 
Aquesta mestra, donya Elvira, feia classe als 
que deien aleshores pàrvuls —nins i nines 
abans d’anar amb el mestre o mestra dels 
grans—. L’escola estava ubicada damunt sa 
Botiga Nova, al cantó de la plaça de d’Alt, 
abans de voltar cap al carrer que va a Son 
Collell. L’any 1958 aquesta escola va desa-
parèixer i els alumnes es traslladaren a l’es-
cola de nines, ubicada a un pis del carrer 
Biniarroi.    
Des que també tenc un bon record —continua 
en Toni— és de don Llorenç que era de Binis-
salem, Llorenç Jaqutot Llabrés, que venia 
amb una moto des de Binissalem. Mai no he 
perdut es contacte amb ell perquè jo tenguent 
negoci mos hem vist, sempre l’he saludat. Va 
estar poc temps a Mancor. Després va exercir 
de procurador. Llavor teníem s’escola aquí 
devora, damunt can Tomeu Peluquer, i des-
prés, amb don Manuel Vitaller, ja estàvem 
damunt can Pipa a la plaça de Baix, davant sa 
bodega. 
Bé, i fins quan anares a escola? 
No en tenc record perquè noltros mos n’anà-
rem a viure a Santa Margalida a una finca que 
era dets "hermanos" de La Salle, que es deia 
Alacantí. Jo anava a escola amb ells que en-
cara tenien una escola allà, després deixaren 
el poble. Vaig acabar ets estudis primaris. 
Llavors tenia, més o manco, uns catorze anys.  
Quins amics recordes de la teva infància i 
adolescència de Mancor? 
A sa foto que vos he duit, darrera jo hi ha en 
Joan Bonafè, que sa mare era de Son Tafona;  

en es seu costat en Pep Coll Morro, que va 
viure a Selva i va morir d’accident; en es 
costat d’en Pep hi ha na Maria de cas Sine-
ver, que tenien sa botiga de baix; eren es que 
venien a classe de pàrvuls amb jo.  
Tenia molta amistat amb en Joan Barraqueta i 
també eren de sa meva edat i vàrem anar 
plegats, en Jaume de cas Miet i en Joan 
Reynés de can Gallineta, que és professor 
d’un institut i mos hem vist amb freqüència, 
mos hem vist sovint en es mercat de Santa 
Catalina. Ells seguiren estudiant i jo em vaig 
posar a fer feina. 
Quines foren les primeres feines que feres? 
De tot d’una me’n vaig anar a fer feina amb so 
meu tio a Gènova. Després, no sé perquè, 
vaig venir a Mancor i vaig anar a fer feina a 
s’Argentí a Inca, amb en Claudio i na Maria. 
Vaig començar per tres dies i hi vaig estar tres 
anys. Per cert que llavors hi havia ta mare que 
feia feina allà, feia ses tapes que se servien 
en es bar i tot es menjar.  

 
 
Llavor es meu tio va muntar un tercer restau-
rant i sempre que venia em deia: “Has de 
tornar, perquè tu te n’anares i estaràs bé amb 
jo”. Aquest restaurant estava a s’Arenal i jo hi 
vaig anar, però no hi vaig estar molt de temps 
perquè me’n vaig anar a fer es servici. 
On vares fer el servici militar? 
A Cartagena, a Marina. Hi vaig estar devuit 
mesos. Per cert allà vaig tenir una relació molt 
bona amb es tinent, que era de Mancor,  

En Toni al principi de treballar a can Gonzalo.
Darrera el tasser, el seu tio i la seva tia. 

Pàg.: 11



Sebastià Mateu Alorda.  Des de que em va 
conèixer em tractava molt bé, com un fill. Es 
divendres me n’anava amb ell a una finca que 
tenia a Múrcia i passava amb ells es caps de 
setmana. Em deia: “Toni, que mos sabries fer 
un fritet?” Jo el feia i menjàvem coses pròpies 
de Mallorca. 
Entre tots, i amb l’ajuda d’en Biel Mateu, de 
can Bernat, he pogut aclarir que aquest tinent, 
Sebastià Mateu Alorda, era de can Patró, 
germà de l’amo des cafè de can Bernat i que 
tenia altres germanes, na Francisca, que vivia 
a Palma, na Catalina, que vivia a Pollença 
(era la mare d’en Guillem Xorquet) i na Maria, 
casada amb n’Eduardo, que aleshores estava 
amb el seu pare a la casa de devora can Biel 
Pocoví, on hi va viure en Guillem Xorquet.  
Quan vares acabar el servici, què feres? 
Quan encara feia feina a s’Argentí vaig 
començar a festejar a Lloseta, abans d’anar a 
n’es servici. Quan vaig acabar es servici, sis 
mesos després, em vaig casar i ja vaig quedar 
a fer feina a can Gonzalo, però no era es 
propietari, estava amb so meu tio. Noltros 
vivíem a Palma i sa meva dona també feia 
feina allà amb jo.  

 

Quants de fills heu tengut? 
Dos fills. Un ja té 33 anys i s’altre en farà 25. 
No han seguit es meu negoci perquè és un 
negoci molt esclau, sense tenir diumenges ni 
dies feners. Es meus fills han seguit altres 
camins; tots dos han estudiat. Es major és 
funcionari de s’ajuntament de Marratxí i es 
petit treballa a Madrid en es serveis centrals 
d’Alcampo. 
Com fou que passares a ser propietari de can 
Gonzalo? 
Com t’he dit, quan vaig acabar es servici vaig 
passar a fer feina a can Gonzalo. El tio era 
germà de mu mare i em tenia com un fill. Era 
es seu nebot i s’home de confiança en es 
restaurant. Es meu tio es va fer major, tenia 
un fill però va seguir altres camins i no va 
treballar en es restaurant. El tio em digué: “Tu 
sempre has estat amb jo, sé que serveixes 
pes negoci, coneixes bé ses feines des 
restaurant, el m’has de comprar”.  
Per s’octubre del 78 li vaig comprar es negoci. 
El tio em va estimar molt perquè davant es 
notari, quan férem s’escriptura de compraven-
da, va fer constar una clàusula que deia: “La 
deuda no devengará interés alguno”. Llavor jo 
li pagava, com si fos un lloguer un poquet alt, 
però quan me’n vaig donar compte es negoci 
va ser meu. Hem estat al front des negoci 
com a propietaris, sa meva dona i jo, per 
espai de 35 anys 
Al principi, teníeu molt de personal? 
Sí, ja teníem llavor unes set o vuit persones, a 
més de ses que contractàvem nomes per es 
caps de setmana. 
Vares fer reformes i modificacions al restau-
rant? 
Sí. Ja de tot d’una vaig fer unes terrasses que 
no hi eren, vaig ampliar. Sa casa era molt 
vella i sempre vaig haver de fer modificacions 
i restauracions. Era necessari posar-se al dia 
segons els temps que corrien. 
Vaig fer molta feina, com t’he dit mai no he 
tengut vacances. Per això sempre que havíem 

En Toni i la seva esposa a can Gonzalo 

Pàg.: 12



avançat doblers, procurava invertir-los en 
millores i modificacions per posar-me al dia. 
Tot això ha fet possible que ara hagi pogut 
deixar es negoci molt ben muntat i que he 
pogut traspassar amb garanties i puc viure de 
ses rendes que em proporciona. 
Recordant un poc aquests anys, ens agrada-
ria que ens parlassis de personatges que 
hagin passat pel restaurant i que tu recordes? 
No hi ha dubte que han passat per can 
Gonzalo molta gent important. Però em sap 
greu parlar de persones sense fer menció 
d’aquells que, essent gent normal i no impor-
tant, han passat pes restaurant i se n’han anat 
molt contents i per això han tornat. Així i tot, 
record un personatge, que com a client no era 
massa bo perquè sempre donava queixes, era 
en Camilo José Cela. També venia a can 
Gonzalo es pintor Joan Miró, que vivia prop 
des restaurant. Venia gent important. He 
servit fiscals de l’Audiència Provincial; polítics 
de dretes i d’esquerres. Però vull repetir no 
podem ressaltar ningú sense reconèixer les 
persones normals, vull dir sense ser impor-
tants, però que mereixen tan de respecte o 
més que aquests personatges que t’he 
mencionat. Tota persona que venia a can 
Gonzalo era ben rebuda, tant si era un obrer 
que venia a fer un pamboli, com si era un 
personatge important. 
Parlem un poc de la teva relació amb Mancor. 
Tot i haver-te casat a Lloseta, has tengut 
contacte amb Mancor i els mancorins? 
No he tengut es contacte que hauria volgut. 
Com t’he dit abans no he tengut temps per jo 
perquè sempre he fet feina, sense tenir mai 
vacances. Mentre va viure mu mare a Mancor, 
venia més, però després mu mare va passar a 
viure amb sa meva germana Francisca en es 
Pont d’Inca, jo anava a veure-la allà i ja no 
venia tant a Mancor. 
El teu pare quan va morir? 
Mun pare va morir abans de jo anar-me’n a 
n’es servici. 

Bé i com veus ara el teu poble, avui? 
Ara que m’he retirat de sa feina faig comptes 
venir molt més a Mancor. Enguany no vaig 
poder venir a ses festes de Sant Joan, perquè 
em va coincidir amb es moment de deixar es 
negoci i havia d’estar pendent. Ara, que 
tendré més temps, vendré. Mancor és un 
poble que l’he estimat molt, sa relació no l’he 
perduda. Estic molt content de què molts de 
mancorins han vengut en es meu negoci. I ara 
vull aprofitar per dir que si qualque mancorí ha 
vengut i no va ser ben acollit, em perdoni, 
segur que va ser perquè jo estava molt 
ocupat, però no ho vaig fer amb cap mala 
intenció, sempre vaig intentar que quedassin 
contents.   

Què fas ara de jubilat? 
Jo no estic jubilat —em contesta tot rebent—
jo estic retirat de sa feina. Encara no cobr, 
encara pag ets “autónomos”. Actualment 
encara no m’he situat, ja que fa poc temps. Sa 
meva dona té una casa a Lloseta però vivim a 
Palma. En es negoci, encara que no sigui 
meu, es propietari em digué que no deixàs 
d’anar-hi. A s’estiu també som a Santa Ponsa. 
Encara no estic situat  però esper poder estar 
un poc més estable. 
Ara tens a la teva disposició la nostra revista 
per si vols dir qualque cosa als mancorins. 
Jo lo que vull dir és que si no m’han vist més 
per Mancor, ha estat per lo que he dit, per sa 
meva feina. He estat molt pendent des meu 
negoci. Ara que tendré més temps procuraré 
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esser present en ets esdeveniments i actes 
que se celebrin a Mancor. 
Encara recordam, fora de la gravació, moltes 
coses de la infància i joventut d’en Toni a 
Mancor. Anam a la plaça de l’Església i en 
Biel Pocoví fa tot un seguit de fotos, algunes 
de les quals podeu hem adjuntat a l’entrevista. 
Entram al cafè de cas Puput i en Toni empata 
la xerrada amb en Guillem i na Victòria, 
aquesta és filla de la seva cosina Catalina, i 
també en Toni saluda na Maria de sa botiga 
de baix que precisament està a la fotografia 
de l’escola, com ha dit abans. 
Ja de tornada cap on en Toni té el cotxe, a 
l’aparcament del cementeri, comenta coses 
de Mancor amb l’amo en Joan Miet i madò 
Francisca Ramona. Tots dos el reconegueren  
 

i revifaren coses del passat de la nostra vida 
mancorina. Per cert que l’amo en Joan li va 
dir: “O ets tu Toni, jo que t’havia vist a sa 
plaça que et feien fotos i he dit a aquesta 
dona que està amb jo: crec que això és es 
superior de Lluc”. Pot ser que la figura d’en 
Toni hagi assolit un posat monacal. 
Gràcies Toni per les teves paraules i perquè 
sempre has recordat el teu poble, i malgrat el 
teu treball, mai no has deixat de donar a 
conèixer el teu poble i de manifestar-te com a 
mancorí de soca a rel. 

 

Jaume Gual i Móra 
 
 
 

 PLA MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS 

L’Ajuntament de Mancor amb col·laboració 
de l’Institut d’Afers Socials del Consell de 
Mallorca ha posat en marxa un nou Pla de 
Serveis Socials. 
L’objectiu és millorar el benestar social de 
tota la ciutadania, facilitar-li l’accés al 
sistema de serveis socials municipals, oferir-
li una resposta a les necessitats socials i 
potenciar-ne l’autonomia i qualitat de vida. 
Amb aquest Pla s’ofereix un servei 
d’informació sobre els drets i els recursos 
socials que existeixen, es desenvolupen 

programes de prevenció i d’inserció social, es facilita el servei d’ajuda a domicili i de 
teleassistència. A més, s’ofereix el servei d’estades diürnes amb la finalitat de prevenir o 
retardar el deteriorament físic i psíquic de les persones ateses i donar suport a les 
famílies cuidadores. 
Per a una millor informació sobre aquest Pla podeu contactar amb la treballadora social 
acudint als Serveis Socials del nostre ajuntament els dimarts i dijous de 9 a 13 h. A més, 
es pot sol·licitar cita prèvia al telèfon de les oficines municipals (971 501 776) o a l’adreça 
serveissocials@ajmancordelavall.net 
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EN TOMEU RIPOLL I POU S’HA JUBILAT 

El passat dia primer de setembre ja jubilat el bon amic i col·laborador de la nostra revista, en 
Tomeu Ripoll i Pou, després de més de quaranta anys de feina ja s’ho tenia ben merescut. 
En Tomeu va començar la seva formació al Seminari de Mallorca. Quan va deixar el Seminari 
va seguir els seus estudis a Roma i a la Universitat Literària de València, on assolí el títol de 

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció Filoso-
fia). Va començar a treballar al col·legi Beat 
Ramon Llull d’Inca impartint classes de Llatí 
—ell sempre ha dit que el Llatí ha estat 
l’assignatura que, com a professor, més ha 
treballat i en la qual s’ha sentit més identifi-
cat—. En aquell temps també impartia 
docència al col·legi de les monges Agustines 
d’Alcúdia —d’aquell centre en fou director—.  

Va deixar el centre d’Alcúdia però va seguir al col·legi Beat Ramon Llull i va passar a treballar, 
per les tardes, com a professor interí al centre de Formació Professional d’Artà. Ell conta que 
quan retornava d’Artà, ja de vespre, sobretot d’hivern, aquella carretera d’Artà a Inca, passant 
per Son Serra, era molt poc transitada, però amb el seu sis-cents sempre arribava. 
Aviat va aprovar oposicions i fou destinat a l’ins-
titut de Tamarite de Litera (província d’Osca), on 
es traslladà amb tota la família i va deixar el 
centre Beat Ramon Llull. Mitjançant concurs de 
trasllat va aconseguir plaça a l’Institut Joan Taix 
de Sa Pobla, on va romandre molts anys i va 
ocupar els càrrecs de Director i Cap d’Estudis. 
Finalment, fa ja prop de 10 anys va passar, també 
per concurs de trasllat, a treballar a l’IES Beren-
guer d’Anoia d’Inca, on ha romàs fins a la seva jubilació. 

A més dels reconeixements dels seus companys 
de l’institut i dels seus amics. El proppassat 
diumenge, dia 18 de setembre, va voler reunir i 
convidar a un dinar, al Santuari de Santa Llúcia, 
els seus familiars propis i amics. Tots passàrem 
un dia entranyable, l’àpat fou bo i abundós. Tots 
desitjàrem a l’amic Tomeu moltes felicitats en 
companyia de tots els seus: esposa, fills i néts.  
Tomeu, tots els que feim la revista MONTAURA 

et desitjam, també, que puguis gaudir de la teva jubilació dedicant-te a tot el que no has pogut 
dur a terme en el temps de la teva vida laboral. Gaudeix de la música i de les teves aficions per 
molts anys. 

Jaume Gual i Móra 
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ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 

ELS SOPARS A LA FRESCA 

Pareix que era ahir i ja hem passat un altre any. Quan arriba l’estiu altra vegada els amics de la 
3a edat no aturen i es reuneixen cada quinze dies per fer els sopars a la fresca. Ja han deixat 

enrere el bullici de les festes de Sant Joan, el 
renou del paperí i ara toca divertir-se, estar amb 
els amics, oblidar rancúnies, i passar-ho el millor 
que puguem, no solament els mesos d’estiu, sinó 
durant tots els dies de l’any. Els moments de 
tristor i enyorança ens vénen sense cercar-los. 
L’Associació no es pot aturar i ha de seguir fent 
camí, les festes d’estiu des de fa molts d’anys 
estan ben arrelades, la llavor va caure a terra ben 
fèrtil i el fruit ha resultat abundós. Quan quasi 

ningú parlava d’associacions, a Mancor ja anàvem fent camí. Ja han passat molts anys d’ençà 
que emprenguérem el nostre camí. 
Pot ser fos important i oportú que s’impulsàs una 
assemblea general d’associats; les persones  
anam envellint i els components de la Junta 
Directiva ens feim majors i es fa necessari que els 
més joves entrin a formar part de la mencionada 
Junta Directiva. Cal aportar idees noves, altres 
maneres de pensar, cercar nous sistemes d’omplir 
el temps d’oci, a més dels sopars i excursions. 

JULIOL  

Dia 2 
Els menús no solen diferenciar-se d’un any a 
l’altre. Per no variar començàrem amb el 
tradicional: panada de primer, entrepans de 
formatge i cuixot, ensaïmada i gelat; les 
begudes totes les que vulguen sense cap 
restricció, cafè i licors. Acabàrem, com és 
costum, amb les bones notes de música que 
animen a ballar de n’An-dreu.com. 

Estan ben relaxats, esperat el següent plat 

Directius i voluntaris reparteixen el sopar 

                 Preparant els plats per servir 
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Dia, 16 
I no hi ha manera millor per reviure temps passats, que acabar anant tots plegats a sopar a la 
fresca. Frit de bé i bacallà a la mallorquina, de postres gelat i ensaïmada, cafè i begudes. Per 
acabar, en Toni Celià va animar la festa amb música per a tots els bons balladors. 

Dia 30 
Altre cop els amics es reuniren per gaudir 
d’una vetllada més de les nits estiuenques. 
Soparen de primer plat, frit de marisc; de 
segon, pollastre amb guarnició; ensaïmada de 
cabell d’àngel, acompanyada de gelat 
d’ametlla; vins, cava, cafè i licors. Tot seguit 
festa i bauxa amb la música d’en Toni Celiá  

AGOST 

Dia 13 
Ja ha hi tornam ésser, a sopar a la fresca sa dit, ja vendran moments que sense voler ens 
aturarem tots sols, cal aprofitar els monts moments que ens dona la vida, els moments de 
tristesa i de dolors qualque dia ens tocaren a les portes de casa nostre, per això val la pena 
reunir-se amb els amics, sopar i debanar xerrada. 
Per aquest dia, el menú feu de un variat, seguit de bé amb la seva guarnició, ensaïmada i gelat, 
les begudes que no manquin i repetir el que vulguin, i per radonir cal servir el cafè i licors, i 
després a ballar sa dit amb música en directa d’en Toni Celiá.   

Dia 27 
L’estiu a poc a poc comença a dir-nos adéu, els vespres,  quan es l’hora de anar a sopar, ja fa 
temps que no veiem el sol, les nits ja son més curtes i cal aprofitar aquets dos o tres dissabtes 
més per acomiadar-nos dels sopars a la fresca. 

 
 
Per això, la Junta Directiva no vol escatimar 
esforços i segueix fent camí per mantenir 
viva l’Associació. Per aquesta vesprada, i per 
poder gaudir dels amics, varen servir un bon 
menú: frit de primer, i porcella de segon; 
coca dolça i gelat; begudes amb abundància; 
no mancà el cava per brindar; cafè i licors per 
fer la sobretaula, uns sortiren a ballar i els 
altres empataren la xerradeta.     

 

 

Amb cares de felicitat 

Els plats quedaren ben nets 
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SETEMBRE 

Dia 10 
Altra vegada els Amics de la Tercera Edat gaudiren d’una vetllada plena d’unió, d’amistat. Ja 
ens queden pocs sopars a la fresca: Aquest estiu el temps ens ha acompanyat i cap vespre no 
ha fet ni mica de pluja. Altres anys enrere en algunes ocasions no ens deixava acabar de fer la 
festa i a tota presa ens retiràvem cap a dins 
el local per protegir-nos de la pluja, fet que, 
de manera especial, solia coincidir quan 
actuava l’Orquestra Canyamel. 
Soparen de coca de verdures i bacallà a la 
mallorquina; els postres i begudes de cos-
tum. Tots els que volgueren pogueren repetir: 
Tot seguit en Toni Celiá començà la seva 
actuació amb un acurat repertori de música 
pels bons balladors que té l’Associació.   
 

Dia 24 
Com tenen costum els socis que volen 
participar de les festes que organitza la Junta 
Directiva, varen celebrar el darrer sopar  
d’estiu, i primer de la tardor, el dia feu plujós i 
soparen dintre el local. Un menú de panada; 
entrepans de cuixot salat i formatge; de 
postre, ensaïmada de cabell d’àngel; el vi 
corresponent; cafè, licors, cava per brindar i al 
mateix temps desitjar que prest comencin les 
activitats de la tardor. Fins el propers sopars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.  

Cal mantenir-se en forma, movent es pandero 

El dia després, la càmera indiscreta, de bon matí, va 
fotografiar part de la Junta Directiva berenant;           

això sí, abans havien fet ben net. 

En Biel Fiol, fotògraf oficial del poble,             
que mai no surt retratat, avui l’hem sorprès        

i vos presentam aquesta imatge. 
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Imatges per recordar 
 

 
 

 
Prèvia autorització de D. Ignasi Coll Moragues, propietari de la possessió de 
Massanella, aquelles persones majors i no tan majors, que prest es convertirien 
en associació, anàrem a dinar als jardins de la mencionada possessió. Varem 
fer una paella que era per llepar-se els dits; tots els que volgueren pogueren 
repetir. Llavors les dones se sentien les protagonistes per fer el menjar, record 
que la cuinera principal era madò Francisca Rosselló Monrroig “Viqueta”, tenia 
moltes ajudantes i algun que altre ajudant que ja volia començar a fer els seus 
“pinitos” i que a hores d’ara s’ha convertit amb el cuiner oficial, en Guiem 
Amengual “ropit” sempre rodejat de les seves mosses i mossos de cuina. 
En aquesta imatge de la fotografia, feta l’any 1985, podeu veure un grup, que 
només és una part dels que assistiren al dinar, ja que fórem més d’un centenar. 
No cal dir-vos que tots els assistents gaudirem duna diada plena d’il·lusió i 
convivència, amb moltes ganes de tornar-nos reunir quan més aviat millor. 
Abans d’acomiadar-nos de don Ignasi i la seva senyora, ja posarem fil a l’agulla 
i concretàrem un altre dia per anar d’excursió per la Serra de Tramuntana, 
Valldemosa i altres indrets, fotografies d’aquests llocs que també, si Déu vol, en 
una altra ocasió, seran comentades. 
 
 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
(Fotografia retocada per Eduard Rovira) 
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En primer lloc vos recordam que el 
passat dia 8 de maig és va dur a 
terme la 3a Diada Solidària, per 
motius exempts a l’associació no 
va ser possible publicar l’estat de 
comptes a la passada edició de la 
revista Montaura. No obstant, ara 
vos informam, els ingressos foren 
11.597,94 € i les despeses 
2.733,77 €, per tant vàrem obtenir 
uns beneficis de 8.864,17 € que 
foren repartits a parts iguals a les 
associacions ABDEM, ICTIOSIS, 
DEBRA i SÏNDROME D’X FRÀGIL. 
Cada una de les entitats es va 
beneficiar amb 2.216,04 €. 

 

Dia 24 de juliol anàrem d’excursió en autocar a sa 
Calobra, tinguérem un bon dia però no vàrem 
poder nedar  ja que la mar estava ben remoguda. 

 

Les més valentes ho varen intentar... 

AIXÒ N’ÉS UNA BONA MOSTRA
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Dia 20 d’agost organitzàrem una gran Festa de Blanc... 

 
El menú consistí en una picada, 
porcella, síndria, gelat i es va donar a 
conèixer en ... JAUME COIX... que és 
un sorbet. 

 
Ho passarem molt bé... 
 

Dia 9 de setembre vàrem reinaugurar el local situat 
damunt el Centre de Dia. A l’acte hi assistiren el batle 
Bernadí Coll i el tinent de batle Joan Toni Ripoll.     

El batle  es va interessa per les tasques de rehabilitació 
del local, i ens va desitjar que poguéssim gaudir-ne 
durant molts d’anys.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’associació ha invertit un total de 326,70 €, i molta 
feina. Però, ha valgut la pena!         
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El cap de setmana del  17 i 18 de setembre organitzàrem una estada al Centre Ambiental de 
Binifaldó, fórem un bon grup que poguérem gaudir d’un cap de setmana en contacte amb la 
natura.

El diumenge capvespre, després d’un bon dinar decidirem anar a caminar... 

Ens va agradar 
molt, esperam 
poder-hi tornar 

…uns férem una passejada 
pel camí vell de Lluc a 
Pollença… 

                … altres  els
més valents s’atreviren a 

fer la pujada al Puig 
Tomir…
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ESCOLETA D'ESTIU 2011 
 
Un altre any amb vosaltres i una nova experiència, voldria donar les gràcies a la revista de 
Mancor de la Vall i els membres que la componen per confiar i creure amb mi per escriure 
a la revista local del vostre municipi. 
Aquest tercer any que he viscut entre mancorins i mancorines, ja siguin des dels més 
grans fins als més petits, hem creat un vincle d'amistat que cada vegada agafa més 
forma, una forma que sempre hem recordaré de tots vosaltres per tot allò que hem viscut 
plegats i que també ha marcat durant una etapa de la meva vida. 
Referent a l'Escola d'Estiu de Mancor de la Vall de 2011, hi ha un tema bastant important 

que afecta tant a particulars com 
a molts d'altres àmbits on també 
ha arribat, LA CRISI. 
La crisi també ha arribat a 
l'escola d'estiu on hem hagut de 
retallar bastant del pressupost en 
material, però així i tot s'ha tret 
endavant, tot gràcies a dos 
sectors molts importants i que 
sempre que els he hagut de 
menester han estat allà, els 
monitors i els pares. 
Els monitors perquè amb pocs 
recursos s’han esforçat al màxim 
perquè les activitats fóssin el més 
divertit i educatiu possible. 
 

En canvi, els pares sempre que hem necessitat material i sobretot ajuda, han estat en tot 
moment al nostre costat per recolzar-nos els uns amb els altres i treure endavant aquesta 
escoleta on els personatges principals són els nins i nines. 
I també cal anomenar un tercer sector, l'Ajuntament. Sense l'entitat que ens finança 
l'escoleta, no hi hauria activitats que s'han pogut fer com les excursions...: A més, són 
persones que han treballat bastant perquè “Mancor Viu l'Estiu” vagi endavant, una feina 
que tal vegada no es vegi però que sense fer-la tampoc no gaudiríem del que tenim i 
sempre que hi ha hagut algun 
problema han trobat la millor 
solució. 
Anem al tema principal, com ha 
anat aquest any l'escoleta. Podem 
dir que aquest any ha estat un 
repte per bastants, per aconseguir 
els objectius proposats. 
Amb el tema del temps, durant 
l'estància a l'escola hem tingut de 
tot, aigua, trons i llamps i sobretot 
molta calor. Així i tot esper que els 
nins i nines s'hagin divertit i 
haguem aconseguit un dels 
objectius principals. 
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Durant aquest estiu hem fet activitats, unes activitats que anaven relacionades amb el fil 
conductor (temàtica). El mes de juliol varem treballar el tema de dibuixos animats (Looney 
Tunes, Disney, Manga i en Bob Esponja). I el mes d'agost, treballàrem els jocs olímpics: el 

trial, jocs amb raqueta i 
gimnàstica rítmica i artística.  
El primer dia de la setmana, 
a les 9,30h, els monitors 
donàvem entrada al tema 
que treballaríem durant la 
setmana amb activitats 
enfocades amb la temàtica. 
On els monitors es 
disfressaven i ambientaven 
l'escola sobre el tema 
corresponent. 

 
Una de les activitats que 
férem bastant, sobretot el mes 
de juliol, i amb gran èxit, 
varen ser les gimkanes amb 
relació a la temàtica que es 
treballava durant aquella 
setmana. Els nins i nines 
havien de superar una sèrie 
de proves per poder desxifrar 
uns codis o mapes que 
després al final tenien un 
sentit, de vegades tots plegats 
o de vegades amb distints 
grups. Aquesta fotografia és 
una de les proves d'una de les 
gimkanes. 

 
 
 
 
Apart, ens vàrem acomiadar d'una 
monitora molt estimada a Mancor i 
que duia bastants d'anys a l'escola i 
on hem pogut aprendre bastantes 
coses d'ella. Com no, vàrem tenir 
que fer-li tots junts una mica de 
bulla perquè sabés que tots sempre 
la recordarem. 
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També vàrem realitzar 
activitats aquàtiques a la 
piscina municipal de Mancor 
de la Vall, on havíem de 
superar unes proves amb 
grups igualats i elegits pels 
monitors i monitores. Cada 
prova tenia una dificultat.  A 
totes aquestes activitats 
tinguérem el suport de la 
monitora de natació que 
també va realitzar una bona 
feina, com també els 
socorristes. 

 
Per acabar, vull anomenar 
l'excursió que varem fer. Varem 
anar a Icona de la platja de Muro. 
A l'excursió, apart d'estar amb 
contacte amb la natura que ens 
envolta i també de sortir un poc 
de la rutina i explorar nous llocs, 
férem activitats adequades pel 
lloc on anàvem i d'aquesta 
manera divertir-nos tots plegats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu 
Ramis 
Femenías 

UNA SALUTACIÓ A TOTS I A TOTES, 
ESPER VORAR-VOS L’ANY QUE VÉ!!! 
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CEIP MONTAURA 
PRESENTACIÓ CURS 2011-2012 
 

Per aquest curs 11-12 que acabam d’iniciar són 120 els nins i les nines, 
majoritàriament de Mancor i alguns dels pobles dels voltants, que compartiran amb 
nosaltres, els mestres, bona part del dia. 
Per a ells, i amb molta il·lusió, el Claustre de Professors hem anat preparant des de dia 
1 de setembre aquest curs on esperam comptar amb el suport dels pares, l’APIMA i 
l’Ajuntament. 
Enguany, el Claustre, el formam 17 persones que tenen els següents càrrecs o tutories: 

• La tutora del grup d’Infantil de 3 anys d’EI és na Magdalena Serra. 
• La tutora del grup d’Infantil de 4 anys d’EI és na Xisca Vives. 
• La tutora del grup de 5 anys d’EI és na Sandra Valle. 
• Na Mercè Gelabert és la mestra més 1. 
• La tutora de 1r d’EP és na Rosa M. Fiol (imparteix el català i les 

matemàtiques). 
• La tutora de 2n d’EP és na Marga Núñez. 
• El tutor de 3r d’EP és n’Eugeni Martínez. 
• La tutora de 4t d’EP és na Joana Morell. 
• El tutor de 5è d’EP i professor de música és en Fèlix Bimbo. 
• La tutora de 6è d’EP és na Cristina Ramon. 
• El professor d’Educació Física és en Biel Crespí. 
• En Raül dóna anglès a partir de 2n d’EP fins a 6è d’EP. 
• N’Angie dóna anglès a EI i 1r d’EP, a més, de Medi, Castellà i Plàstica a 1r 

d’EP. 
• Na Magdalena Mestre és la PT. 
• Na Marta Bestard és l’AL, compartida amb Biniamar, i ve al nostre centre del 

dimarts al divendres. 
• La religió corr a càrrec de na Carolina Sans que ve al Centre els dimarts, els 

dimecres i els divendres. 
• L’ATE (Auxiliar Tècnic Educatiu) és n’Eduardo Somed. 

L’equip directiu el formen: Rosa M. Fiol com a directora, Raül Abril com a cap 
d’estudis i Mercè Gelabert com a secretària. 
Hi ha hagut canvis a dins la Junta directiva de l’APIMA on na Marga Aloy ha deixat 
el càrrec de presidenta que ha passat a ocupar na Cati Llabrés. 
Enguany només comptam amb una monitora de menjador que és na Cati Jaume. A 
més, ella s’encarrega de l’escoleta matinera i de l’activitat extraescolar d’iniciació a 
l’esport.  
També hem canviat la ubicació de l’hort que ara es trobarà al solar, conegut com a 
“Es tancó” ,que ens ha deixat una mare d’una alumna de l’escola.  
Comentar-vos també que com a projecte de centre per aquest curs hem elegit el 
cinema. 
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ALUMNES I MESTRES AL CEIP MONTAURA. CURS 2011/2012 
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ALUMNES I MESTRES AL CEIP MONTAURA. CURS 2011/2012 
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ALUMNES I MESTRES AL CEIP MONTAURA. CURS 2011/2012 
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EPI MONTAURA 
 

Durant el mes de juliol l’escoleta es va centrar més en fer activitats lúdiques i també vam 

continuar fent feinetes. Aquest mes va ser una mica trist, ja que va arribar l’acomiadament dels 

infants que han tornat ben grans i deixen l’escoleta per partir a “l’escola dels grans” com ells 

mateixos diuen.  

De part de totes les mestres esperam que tots els alumnes tenguin una bona arribada de curs i 

que tenguin molta sort, ànim que ja tornau grans!!!  
 

Aquest mateix mes férem la tradicional excursió de final de curs a Marineland, ens 

acompanyaren pares i germans, gaudirem d’un bon dia i ens ho vàrem passar de lo millor. 

 

Totes les monitores de l’escoleta volem agrair el suport i la col·laboració de les famílies en les 

diferents activitats que anam organitzant. D’una manera especial, ens agradaria agraïr a totes 

les famílies que ens van acompanyar a la sortida de Marineland, que com es evident sense la 

seva assistència no hagués estat possible. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i 

companyia!!! 
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El nou curs escolar 2011/2012 oficialment començà l’1 de setembre, però el dia 29 d’agost  

férem la primera reunió amb els pares, era la presentació del nou curs. Repartirem uns fulls 

informatius amb una breu explicació del què treballarem i el què farem a l’escoleta durant 

aquest curs. 

A més, férem  la presentació de les educadores que tan bé fan la seva tasca: 

Na Jero que aquest any s’encarregarà de la classe de “La Mar” amb els infants de 2-3 anys; na 

Mª Coloma i n’Aina que estaran al front de la classe “Els animalets” amb els més petits de 0-2 

anys; i per últim, la directora, n’Erika que ha tornat a incorporar-se després de la seva 

maternitat. Així queda aquest curs el nostre equip docent. 

Per altre banda, també volem informar que aquest curs (igual que a l’escola) el servei de 

menjador ha canviat, ara comptam amb una empresa anomenada “Alcari” de l’escola 

d’hostaleria. Si vos interessa una mica més d’informació,  podeu demanar els fulletons 

informatius. 

A hores d’ara ja quasi ha passat 

el mes de setembre, estam a les 

portes de l’octubre, més o manco 

ja ens coneixem tots i ja estam 

adaptats.....així és que anam a 

fer feines!!! 

I per acabar,  un parell de 

fotografies perquè conegueu els  

alumnes que ens acompanyaran 

durant aquest curs. 

 
                           CLASSE DE LA MAR 

 
CLASSE DELS ANIMALETS 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
 

SETEMBRE: El llibre és força, és valor, és aliment; torxa del pensament i font de l'amor. 
 Rubén Darío (1867-1916) Poeta i periodista nicaragüenc. 

Dia 16/09/2011 CLUB DE LECTURA: 
 
Tertúlia literària 
HOMES d’Isabel Clara-Simó. 

 
Arrogants, però també 
dominats; violents, 
però també violentats; 
triomfadors, però 
també derrotats. Entre 
els homes, diu Isabel-
Clara Simó, «n’hi ha de tot». Aquesta escriptora de referència ens mostra unes instantànies de 
l’univers masculí amb una bona dosi d’ironia i enginy, però alhora també amerades d’estima i 
tendresa. Relat a relat, l’autora capgira els estereotips més arrelats i ens mostra un retaule de 
mascles contemporanis per a tots els gustos. 
 
 

CLUB DE LECTURA 2011/12 
BIBLIOTECA MANCOR DE LA VALL 

 
 

 
 
 
 
 
 

Los ojos amarillos de 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

11/11/11 
Los ojos amarillos de 

los cocodrilos 
Hatherine Pancol 

13/01/12 
1984  

George Orwel 

09/03/12 
Estimada Marta 

Miquel Martí i Pol 

04/05/12
Lo que esconde tu 

nombre 
Clara Sánchez

29/06/12
Bilbao-New York-Bilbao 

Kirme Uribe 

14/09/12
El tiempo entre 

costuras 
Maria Dueñas

A LES 19:30 H
A LA BIBLIOTECA 

COMPARTIREM 
EL LLIBRE EN GRUP 
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Dia 30/09/2011 LA PEL·LÍCULA:    

 “G-FORCE LLICÈNCIA PER ESPIAR” 

Una pel·lícula d’acció i aventures on els protagonistes 
s’embarquen en una missió especial per salvar el món. 

Podran aquests petits Hàmsters salvar-ho? 

 

 
 

Tots els assistents seguiren la 
pel·lícula amb molt d’interès. 
Aquesta vegada no es va fer cap 
taller en acabar la pel·lícula, 
aquests els reservam pels 
horabaixes dels contacontes que ja 
començarem aquest mes d’octubre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vos recordam que aquest mes d’octubre també començarem amb les sessions del CLUB de 
CINE per a adults, tots els interessats en participar-hi podeu trobar més informació a la mateixa 
biblioteca o a bibliotecademancordelavall.wordpress.com. 
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2011/2012 

 
 
AMATERS 3ª REGIONAL 
 
La lliga no començarà fins el mes d’octubre, però la pretemporada per aquest equip ha estat 
bastant satisfactòria, aquí en teniu els resultats: 

MONTAURA-4 - MARIA SALUD-3 
CONSELL-2 - MONTAURA-5 

MONTAURA-5 - ES RAIGUER-1 
SALLISTA-4 - MONTAURA-0 

MONTAURA-6 - PALMABYOLA-1 
 
Els jugadors per aquesta temporada són:  
 
Pau Camara   Fuentes  Bernat Mairata  Joan Ramon  
Martí Perelló   Escarrer  José Gil   Femenias  
Toni Cantallops  Manuel Colomillo Tomeu Mora   Rafa Navarro 
Joan Rubert   Biel Seguí  Pascual Vallori  Jaume Vicens 
Pere Villalonga  Llorenç Seguí Benito    Trobat 
 
Tòfol i Mariano jugaran com a porters. 
Els entrenadors són en Joan Company i en Marc Moranta. 

 
JUVENILS 2ª REGIONAL  
 

Per aquest equip ja ha començat la 
lliga i aquests són els resultats 
obtinguts en els partits jugats fins 
ara: 
 

MONTAURA-1 - ROTLET MOLINAR-0 
Gols: Pablo Herrera 

 
STA.MONICA-3 - MONTAURA-0 

 
MONTAURA-2 - SON CLADERA-2  

Gols: Florit i David Verger 
 

 
 

Els jugadors per aquesta temporada són: 
 
Francisco Aranda  Manu   Jaume Cifre   Francisco Cuerda 
Tomeu Florit   Antoni Frontera Rafel Genovart  Joan Marc Gual 
Pablo Herrera  Lluís Jiménez José Lafuente  Tomeu Llobera 
Rafel Martínez  Miquel Solé  Rafel Vellès   Daryo Velázquez 
David Verger 
 

Els entrenadors són en Manuel Bouza i Miquel Solé.  
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CADETS 1ª REGIONAL  
 

Per primera vegada en la història del nostre club aquest equip jugarà en la màxima categoria. 
Evidentment, hi ha molta il·lusió per part dels al·lots i del cos tècnic per jugar a la lliga amb 
grans equips com el Mallorca, At. Balears, La Salle, Ciutat de Palma, Manacor,..., els millors de 
l’illa. Tots sabem que serà difícil mantenir la categoria, que haurem de fer molta feina però és 
una experiència única per aquets al·lots. 

 

En aquests moments tan sols han jugat un partit de lliga: LA SALLE-4 – MONTAURA-0 
Malgrat el resultat no ho demostri, el Montaura oferí molt bon partit, els jugadors ho donaren tot 
dins el camp. Amb un resultat de 0-0 al Montaura se li anul·laren dos gols, evidentment amb un 
arbitratge girat cap a Palma. Fins el minut 60 es mantingué l’empat, llavors l’equip contrari ja 
marcà el primer gol. Sincerament, no mereixíem aquest resultat. 
Cal mencionar  la lliçó de sabre estar en el camp per part de pares i aficionats, recolzant en tot 
moment als seus jugadors sense perdre el respecte. També cal dir que a l’equip contrari hi 
jugaven dos mancorins, des del club consideram que és una llàstima ja que si juguessin amb 
noltros podríem tenir millor equip. 
 

ALEVINS F-7  
 

Només duen un partit de lliga jugat : MONTAURA-3 – SAN JORDI-6. Els golejadors foren en Tortella 
amb dos gols i n’Òscar amb l’altre. 
 

Els jugadors són: 
Christian  Pau Colomer   Joan Company  Toni Crespí 
Òscar Jiménez Xavi Llabrés   Borja Llobera  Jaume Morro 
Toni Navas  Tomeu Tortella  Dani Vallori 
 

Els entrenadors són Joan Company i Tomeu Morro. 
 
Els equips d’INFANTIL, BENJAMINS I PREBENJAMINS començaran a jugar el mes d’octubre.  
 

DES D’AQUÍ VOS DESITJAM UN BON COMENÇAMENT DE TEMPORADA 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
 
 
Del que passà a Mancor durant el tercer trimestre de l’any 1991, recordarem: 
Que dia 29 de juliol s’obrí a la circulació el pont de la carretera d’Inca, vora el pou comú, que 
havia estat refet per donar-li la mateixa amplada que la part coberta del torrent de Biniarroi. 
Durant les obres un cotxe sofrí un espectacular accident en caure dins el torrent, sortosament 
sense ferits. 

Que dia 31 d’agost es celebrà una 
Diada de Trui amb cercavila de 
bicicletes, sonada de siurells, 
ginkama, clausura del curset de 
natació, carreres de sacs, etc. 
Que dia 21 de setembre es celebrà 
un Mini Marató Popular amb més de 
vuitanta participants. 
Que dia 25 de setembre es Sebastià 
Serra Busquets pronuncià una 
conferència sobre els emigrants 
mallorquins a Amèrica. 
Que el club d’Esplai s’Estel organitzà 
dos campaments pels seus socis, un 
a Menorca i l’altre a Cala Murta. 
 
31 d’agost de 1991 
Grup guanyador de la Diada de Trui 
 

Que CE Montaura jugaria la propera temporada de futbol a segona regional. 
L’entrevista del número 16 d’aquesta revista tenia per protagonista a Isabel Coll Morro de sa 
bodega. 
Els difunts del trimestre foren: dia 7 de juliol l’argentí José Ramón Fernández Meléndez, músic i 
exfuncionari de la ONCE. Dia 13 de juliol morí als 87 anys Isabel Martorell Mora, madò Bet. Dia 
19 d’agost morí en el port de Pollença el mancorí Jaume Gual Pocoví, faroler jubilat, que tenia 
71 anys. Dia 22 d’agost morí James Anthony Blair, subdit britànic. Dia 23 d’agost morí Gabriel 
Pou Pericàs, de can rialla, quan circulava en automòbil pel terme d’Alaró. Dia 24 d’agost morí 
als 89 anys Magdalena Martorell Pou de cas saig. I finalment, dia 18 de setembre morí a 
Lloseta el mancorí Joan Martorell Sastre de can salapa. 
Els naixements foren: dia 15 d’agost Joan Martorell Visa. Dia 17 de setembre Miquel Vallori 
Martorell i dia 20 de setembre Joana Aina Bestard Suau. 
Es casaren: dia 20 de juliol, a Biniamar, el mancorí Jaume Pericàs Morro amb Francesca Vallès 
Montiel d’aquell lloc. Dia 17 d’agost, a Santa Llúcia es casaren Miquel A. Román Orcea, natural 
d’Úbeda i la mancorina Magdalena Colom Amengual. Dia 24 d’agost es casaren Isabel Negre 
Sastre i Pere Solís Simón. I dia 7 de setembre es casaren la mancorina Catalina Mateu Mateu i 
Miquel Vallès Montiel de Biniamar. 
 
(De Montaura nº 16) 

Biel Fiol Mateu 
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Fotografia de l’any 1936, nins i nines del carrer Major. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’esquerra a dreta: Antònia Mateu Mir 
de can Xantis que té el davant 
Antònia Sampol de can Tivet, Joana 
Mateu també de can Xantis, Guillem 
Colom Amengual de can Macià i Biel 
Sampol Grau de can Tivet.  

 
 

Fotografia de l’any 1966 
 
 
Massanella possessió amb 
gran activitat i molts de 
jornalers fixos i eventuals. 
Dins la clastra de la 
possessió podem veure, 
d’esquerra a dreta, 
Francisca Pericàs, filla del 
Garriguer que té al davant 
la seva neboda, Maria del 
Rosari Pericàs, Rosa 
Rotger natural de Caimari i 
Maria Amengual, dona del 
Garriguer. 

 
 

Comentari: Biel Fiol Mateu, de Son Nadal 
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Romeria de Santa Llúcia, dimarts després de Pasqua, any 1954 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’esquerra a dreta: Una 
caimarienca, Pere Pericàs de cas 
Garriguer, Antònia Sampol Tivet i 
Joana Mateu Xantis. A davant la 
nina Margalida Mateu, filla d’en 
Bernadí  Xantis i que després fou 
monja franciscana. 

 
 
 

 
 
Fotografia realitzada l’any 1958. El 
dimecres de Pasqua a Mancor celebraven 
el pancaritat a Massanella on es 
menjaven les darreres panades i robiols. 
Li deien anar al Cocó de Massanella, 
perquè coincidia amb la festa de la Mare 
de Déu del Cocó de Lloseta. 

Tornant a la festa vèiem, d’esquerra a 
dreta, na Paca Martorell Francinaina, 
Guillem Martorell Puput i Antònia Moranta 
Escolana. 

 
 
 
 

Comentaris: Gabriel Fiol i Mateu 
de Son Nadal 

 
 
 

Pàg.: 38



IMATGES D’AHIR 
 

Grup de mancorins tots nascuts l’any  1914 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No els podem identificar un per un ja que tots són morts, però si poden dir els seu noms. 
Són Jordi Vallori Veles, Miquel Martorell Fideu, Joan Pou Bollit, Joan Gual Marranxo, 
Lleonard Suau Bernadet, Pere Mairata des Rafals, Gabriel Martorell Figueta, Miquel 
Martorell Cornetí, Nofre Sampol Vellut, i Joan Vallori Nas. 

ANY 1954 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feia dos anys que el batle Manuel Caballer havia arreglat la “Avenida General Franco”, 
avui Avinguda dos d’abril de 1925. A la fotografia podeu veure, d’esquerra a dreta, 
Magdalena Amengual de can Ferrà, Maria Reynés Balaguera i Teresa Amengual de can 
Ferrà. 

Comentaris: Gabriel Fiol i Mateu de Son Nadal  
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Unes noces 

 

 
 

Aquesta imatge fou realitzada l’any 1944 als estudis fotogràfics de can Payeras d’Inca. En 
ella podeu veure l’elegància del vestuari dels nuvis. L’amo en Joan Fontanet de cas Miet, 
qui els acompanyà, amb el taxi que tenien, a fer-se la foto, m’ha contat un poc la història i 
m’ha proporcionat la fotografia. 
Els nuvis volgueren immortalitzar les imatges amb els seus amics i algun nebot. Podeu 
veure a la fotografia, asseguts a davant, els nuvis, en Jaume Rotger de ca s’Escarrà i na 
Margalida Reynés de can Gallineta. A darrera, en Guiem Coll de cas Sinever, na 
Magdalena Morro de can Fressa, en Joan Fontanet de cas Miet, la nina, Joana Reynés de 
can Gallineta, que feia poc temps havia perdut el seu pare, na Maria Mateu de can Pau 
Músic, en Jordi Fontanet de can Rata. El nin, que està en el centre, és en Joan Gual fill 
d’en Bernat Gual de can Marranxo i na Damiana Reynés de can Gallineta. 
Una vegada fetes les fotos, que no foren moltes ja que no ha hi havia l’abundància d’avui, 
tornaren cap a Mancor per reunir-se amb els familiars més apropats i alguns amics 
convidats. El menú solia esser xocolata amb ensaïmades, mantecados i un poc de 
xampany. Solien llogar tot el servei a cas Miet; així ho confirma la nota escrita a mà: 

Per arrendar el servei de xocolata (tassons, 
plats, etc.) 500 PTA. Xocolata 625 PTA. 
Ensaïmades 1.280 PTA. Mantecados 500 
PTA. Targeta de noces 195 PTA. 
El viatge de noces fou anar uns pocs dies a 
una pensió de Palma. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou,  
de can Pastora 
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