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CRÒNICA
Dia 2 i després de més de vint anys sent la 
responsable de neteja de les dependències 
municipals, na Catalina Vallori sereneta, celebrà 
l’edat de jubilar-se convidant els seus familiars, 
amics i companys de feina. 

 
Dia 3 començà com a treballadora social al 
Centre de Dia Caterina Martorell, accedí a 
aquest lloc de feina mitjançant un procés de 
concurs-oposició. 

La primera setmana començaren els diferents 
cursos organitzats per l’Ajuntament: balls 
mallorquins, pilates, dibuix i pintura, expressió 
corporal i taller de memòria. 

Dia 8 nasqué Lluïsa, filla de Toni Serra i 
Margalida Ramis. Enhorabona. 

El mateix dia 8 es varen presentar oficialment 
els diferents equips del CE Montaura per a la 
temporada 2011/12. L’afició hi va estar present 
demostrant el seu recolzament al club. 
 

Dia 10 nasqué Joana Aina, filla de Guillem 
Amengual i Francisca Bruno. Enhorabona. 

Dia 11 es publicà a premsa local que la 
conselleria de Medi Ambient del Govern 
realitzarà actuacions urgents a diferents torrents 
per evitar inundacions entre els quals hi figura el 
torrent de Massanella. 

Dia 23 tengué lloc la XX Pujada a Lluc a Peu, el 
bon temps acompanyà als peregrins i als més 
de 400 mancorins que es concentraren a 
l’acolliment per gaudir d’un bon plat de paella. 

 
Dia 27 nasqué Arlet, filla de Xavier Pujadas i 
Maria Teresa Mora. Enhorabona. 

Dia 30 al local de la 3a Edat es va fer un dinar 
amb la finalitat de recaptar doblers perquè les 
campanes tornin sonar aviat. En aquesta ocasió 
el menú consistí en una picada i unes gustoses 
burbaies cuinades per voluntaris. 

El mateix dia 30 tingué lloc la cursa de 
muntanya Massanella X Tream organitzada per 
Es Penjats, amb la col·laboració de l’ajuntament 
de Mancor. 

 

NOVEMBRE 

Dia primer, Tots Sants, el cementiri fou visitat 
per nombrosos mancorins que hi acudiren per 
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lliurar flors als seus difunts. El temps afavorir 
una esplèndida imatge del cementiri tot florit. 

 
Dia 2 començà com a treballadora social al 
Centre de Dia Catalina Gamundí, accedí a 
aquest lloc de feina mitjançant un procés de 
concurs-oposició. 

Dia 6 l’associació cultural Arrels de la Vall 
convocà als seus socis a una assemblea 
extraordinària per tal de decidir si seguien 
endavant amb l’organització de la Fira. 

Dia 9 morí a Palma el mancorí Joan Martorell 
Mateu, tenia 85 anys. Descansi en pau. 

Dia 13 nasqué Laia, filla de Joan Salvador Ribot 
i Cristina Seguí. Enhorabona. 

Dia 15 morí a Palma la mancorina Ventura 
Fontanet Vicens, tenia 104 anys. Descansi en 
pau. 

Dia 16  la premsa publicà la taxa d’atur entre els 
joves de 16 a 24 anys dels pobles de la 
mancomunitat del Raiguer, sent de l’11,1% a 
Mancor. 

El mateix dia 11 també es publicà a premsa que 
els taxis del Raiguer podran carregar en els 
pobles on no hi ha llicències, tal com és a 
l’actualitat els mancorins podran fer ús del 
servei de taxis d’Inca. 

Dia 20 i després d’una tranquil·la campanya 
electoral tingueren lloc les eleccions al congrés i 
al senat. La jornada es desenvolupà sense 
incidències i foren 724  els electors mancorins 
que acudiren a les urnes, això suposà un 75%. 
dels censats. 

L’escrutini fou realitzat pels membres de la 
mesa: 

- Presidenta: Isabel Llompart Fluxà. 
- Vocals: Manuel Pedregal Teruel 
               Mª Ángeles Peso Delgado 

 
Els resultats dels partits més votats foren: 

CONGRÉS DELS DIPUTATS 
Candidatura Vots 

Partit Popular 352 
Partit Socialista Obrer Espanyol 178 
PSM-Iniciativa Verds 101 
 

 

SENAT 
Candidat Partit Vots 

Llorenç Bosch PP 327 
Margarita Duran PP 325 
José A. Manchado PSOE 152 
Sarah Alonso PSOE 148 
Jaume Català  PSM-IV 91 
Francisca Mª Mas PSM-IV 89 
 
Dia 23 a la sala de conferències de l’Ajuntament 
es presentà el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible 2012-2020 que l’Ajuntament ha 
elaborat amb la col·laboració de la Direcció 
General d’Indústria i Energia. 

El mateix dia 23 es casaren Rafael Lobera Pau i 
Susana Palomar Blanco que resideixen a 
Mancor. Moltes felicitats. 

Dia 25 es celebrà el centenari de l’amo Antoni 
Canals Cànaves de can Bajoca. Els seus 
familars, amics i veïnats l’acompanyaren en 
aquest dia tan especial, després d’una emotiva 
eucaristia la família convidà a tots els assistents 
a un berenar al Casal  Moltes felicitats. 
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Els dies 25, 26 i 27 es celebrà la IX Fira de 
l’Esclata-sang i de la Muntanya. Acompanyada 
d’un bon temps fou tot un èxit. 

DESEMBRE 

Dia 13 molts de mancorins  pujaren a celebrar la 
festa de Santa Llúcia. 

Dia 17 el club de tennis organitzà el sopar de 
Nadal amb l’assistència de grans i petits, 
reberen la visita del pare Noel i es lliuraren els 
trofeus als guanyadors del torneig de Nadal 
2011: Magda Ripoll i Sergi González. 

 
Dia 18 tingué lloc al Casal de Cultura un dinar 
pro-campanes, aquesta vegada el menú consistí 
en frit i porcella. 

 Dia 24 les tradicionals matines es celebraren a 
la nostra parròquia. Aquest any fou Toni Crespí 
qui pronuncià el sermó de la calenda, Mayà 
Cortés fou l’àngel anunciador i Marita Bonafè 
fou l’encarregada de cantar la Sibil·la. La 
Sagrada Família del pessebre vivent la formaren 
Joan Villodres com a Sant Josep, Mª Antònia 
Martí com a Verge Maria i Arlet Pujadas com a 
infant Jesús. Els pastorets varen ser: Joana 
Aina Aloy, Lluïsa Martorell, Albert Florit, Toni 
Amer i Neus Gil. 

Dia 26 es visitaren els betlems inscrits en el 
concurs de Betlems organitzat per l’Ajuntament, 
els premiats foren: 

Dia 31 molts de mancorins es concentraren a la 
plaça de l’Ajuntament per acomiadar-se del 
2011 i donar la benvinguda al 2012, 
l’Ajuntament donà el raïm i el cava. La festa es 
celebrà davall una “gran carpa” i fou animada 
per un DJ. La novetat d’aquest any foren les 
campanades, es col·locà una campana sobre 
l’escenari. 

1r premi: 
Joan Miquel i Biel 
Martorell 

2n premi: 
Francesc Ramis 

3r premi: 
Samanta Correa 
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XX PUJADA A LLUC A PEU 

Arribada l’hora 
del berenar 
eren pocs els 
que hi faltaren, 
amb l’ajuda de 
voluntaris i 
amics de la 3a 
Edat tot estava 
enllestit.  

Un any més els voluntaris 
de protecció civil foren els 
responsables de 
l’avituallament.

Sortiren amb fosca però 
en arribar a la llangonissa
pogueren gaudir d’unes 
esplèndides vistes.

A la missa hi participaren els 
blavets i els balladors de Mancor. 
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Pujaren més de 400 
persones i molt 
diverses: infants, 
jovenets i no tan 
jovenets, pares, 
padrins,... 

A l’hora de fer 
feina no hi 
faltaren mans, 
sobretot per fer 
la paella 
dirigida per 
l’amo en 
Guillem ropit. 

A l’hora del dinar l’acolliment quedar ben ple, tothom se’n anar ben satisfet. 
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IX Fira de l’esclata-sang i de la muntanya 
Organitzar una Fira suposa un gran esforç que es pot veure 
accentuat en temps difícils com els que estam passant actualment, 
més encara si ho podem comparar amb altres edicions quan 
l’organització no es veia afectada per falta de disponibilitat 
econòmica. No obstant, els temps canvien i aquest ha estat un any 
de canvi, per primera vegada s’ha fet pagar el preu simbòlic d’1 € 
per accedir al recinte del correfoc com també per fer ús del pàrking 
als visitants. 

Malgrat aquestes dificultats, els dies de fira foren companyats d’un 
bon temps, i això va fer possible que es duguessin a terme totes 
les activitats tal com estaven programades. 

 

DIVENDRES, 25 de novembre 

Durant tota la setmana es va fer feina, i amb qualque arruixada, perquè el recinte del correfoc 
estàs a punt per donar l’inici a la IX Fira. 

A la finca de davant el pou d’en Bernat: torrada de llom 
amb esclata-sangs, música en directe L’Equilibriste, nit de 
foc amb els dimonis de Solera Gabellina de Capdepera i 
els dimonis Enfocats de Son Sardina. 

A continuació actuà el grup local Conia 63 i llavors la Colla 
de Dimonis d’Arrels de la Vall presentà L’origen del foc: 

“De sempre, l’ésser humà s’ha sentit atret pel foc. A l’home talaiòtic, el 
domini d’aquest element li va suposar la supremacia davant les altres 
espècies animals que hi havia a la terra. El misteri de la flama va 
convertir el foc en símbol màgic, representant de tot allò que 
s’escapava de la raó humana. Al voltant del foc a molts d’indrets de la 
Mediterrània va sorgir una figura, el Dimoni, amo i senyor de les 
flames.” 

La festa continuà dins del TALAIOT, aixecat per a l’ocasió,  
amb música i imatges. 
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DISSABTE, 26 de novembre 

El matí ja s’obrí el mercat artesà i tradicional, els 
carrers ja estaven endomassats. 

 

 

 

 

El capvespre obriren les portes les tafones i les 
diferents exposicions. 

També sortiren al carrer 
els CAVALETS de 
Mancor  per a la batalla 
festiva de la conquesta de 
les alqueries sarraïnes. 

 

 
A continuació la plantada de GEGANTS i 
cercaviles pels carrers del poble. 

 
Després plantada de BÈSTIES de foc:  
La Deessa de Mancor, el Drac de Sant Jordi i la 
Cuca de sa Mola de Sóller. 

 
 
 
Continuà la festa amb batucades i gran 
espectacle d’imatge i so, dins del Talaiot.  
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DIUMENGE, 27 de novembre 

Jornada gastronòmica, mercat artesà i tradicional. 

 
Malgrat les autoritats no fossin convidades 
oficialment pels organitzadors de la fira, ni 
tan sols figures la seva recepció en el 
programa abonat per l’Ajuntament, el batle 
acompanyat per regidors, altres autoritats 
locals i batles de pobles veïnats feren la 
volta pel recinte firal. 
El fet d’oblidar-se de les autoritats fou notícia 
de premsa, igual que el pagament de 
pàrking. 

 

 VII Trobada de xeremiers 
BALLADES 
POPULARS 

La novetat d’aquest any va ser la 
demostració de davallada d’ovelles de dalt 
muntanya. 

Per acabar AMOLLADA DE COETS!!!
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AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 13 D’OCTUBRE 
DE 2011 

El Ple de l’Ajuntament acorda aprovar 
l’expedient de sol·licitud de finançament al 
Consell de Mallorca i demanar la seva 
inclusió en el Pla d’Obres i Serveis 2012 per 
als avantprojectes següents: 
1.- “Línea soterrada de mitja tensió i una 
estació transformadora d’interior” amb un 
pressupost total de 199.085,53 €. Els 
regidors del PSM-IV s’abstenen per manca 
d’informació i els regidors del PP voten a 
favor, per tant, s’aprova per majoria 
absoluta. 
2.- “Alineació del carrer Es Pedregaret, 
condicionament de la zona de guarderia i fer 
pista de pàdel” amb un pressupost total de 
123.085,05 €. Els regidors del PSM-IV voten 
en contra perquè no estan d’acord en que 
s’inclogui el pàdel i els regidors del PP 
voten a favor, per tant, s’aprova per majoria 
absoluta. 
3.- “Millora del parc infantil” amb un 
pressupost total de 96.664,78 €. S’aprova 
per unanimitat. 
 
Vist que en el Ple de dia 7 de setembre de 
2011, va quedar vacant la plaça de Jutge de 
Pau substitut, es va tornar a repetir la 
tramitació per cobrir-la. El Ple de 
l’Ajuntament per unanimitat dels presents, i 
per tant, amb el quòrum de la majoria 
absoluta requerida, acorda proposar el Sr. 
Juan Morro Pastor com a Jutge de Pau 
Substitut. 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 2 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Diseminats 3434. 
o Carrer Biniarroi, 32. 
o Carrer Massanella, 19. 

o Carrer Salvador Beltran, 33. 
o Carrer Bartomeu Reus, 6. 

- Llicències d’obra major: 
o Plaça de Baix, 3. 
o Carrer Principal, 11. 
o Carrer Es Pedregaret, 68. 

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

o Carrer Es Pedregaret, 4. 
o Carrer Margalida Sintes, 28. 
o Carrer de Sa Font, 1B. 

- Llicència de reserva de via pública: 
o Carrer Mestre Cavaller, 3. 

 
Prèvia lectura de l’escrit de renúncia al 
càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, 
presentat per la Sra. Teresa Pou, la 
Corporació queda assabentada de la seva 
renúncia  i declara la vacant de regidor 
elegida per la llista del PSOE. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat: 

- Resoldre per mutu acord el contracte 
de les obres anomenades 
“Instal·lació fotovoltaica connectada 
a xarxa sobre coberta en el camp de 
futbol de Mancor” firmat entre 
l’empresa Generació Fotovoltaica 
S.L. i aquest ajuntament. 

- Aprovar inicialment l’Ordenança 
fiscal reguladora del preu públic: 

o Per a la utilització privativa de 
dependències a edificis 
municipals. 

o Per a la utilització de les 
instal·lacions del poliesportiu 
municipal. 

o Sobre l’ús de la xarxa de 
clavegueram. 

o Per a animals de companyia. 
o Per a l’expedició de 

documents administratius. 
- Ratificar el Decret 121/11 

d’aprovació del Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible (PAES). 

- Donar suport al comunicat presentat 
pel Fons Mallorquí de Solidaritat i 
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Cooperació davant el segrest dels 
tres cooperants mallorquins als 
campaments de refugiats saharauís 
de Tindouf. 

- Acceptar la donació del fons 
fotogràfic i documental d’en Biel Fiol. 
A més, agrair profundament aquesta 
donació i la feina feta en benefici del 
poble de Mancor al llarg de la seva 
vida. Per altre banda, el Ple agraeix 
la disponibilitat d’en Tomeu Ripoll en 
ajudar a inventariar el Fons atorgat 
per en Biel Fiol i ordenar l’arxiu 
municipal. 

- Nomenar representants del Consorci 
d’Aigües de Mancor els regidors 
Guillem Villalonga, Josep Frontera, 
Dolors Busquets, Joan Toni Ripoll i 
Bernadí Coll. 
 

El Ple de l’Ajuntament acorda amb el vot 
favorable del grup municipal del PP i el vot 
en contra del grup PSM-IV, deixar sense 
efecte la moció presentada per aquest 
sobre la creació d’un Fòrum Ciutadà, 
elaboració d’uns pressuposts més 
participatius, atenció directa als ciutadans, 
fer una gestió transparent i facilitar als 
ciutadans tota la informació sobre el destí 
dels doblers públics. El grup de regidors del 
PP considera que la seva gestió és 
transparent, responsable i sempre pensant 
amb el bé dels mancorins. A més, el batle 
comenta que hi va haver unes eleccions on 
els ciutadans varen elegir l’equip de govern 
que els havia de representar i havia de 
prendre les decisions, defensa que el seu 
equip sempre actua pensant amb el millor 
per els ciutadans i si ho fan malament seran 
els propis ciutadans que els passaran 
factura. 

 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar la moció presentada pel PSM-IV 
sobre la modificació del reglament del Pla 
d’Obres i Serveis. El batle comenta que 
tenia intenció de votar en contra d’aquesta 
moció perquè els qui ara fan la moció han 
estat quatre anys governant en el Consell i 
ara quan fa un mes que no governen 
presenten aquesta moció, comenta que està 
d’acord amb el contingut però no amb les 
formes. 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
de tots els regidors i l’abstenció del regidor 

Gallardo acorda anomenar a Josep 
Frontera, com a titular, i a Joan Toni Ripoll, 
com a suplent, de l’Autoritat de Gestió del 
paratge natural de la Serra de Tramuntana. 
 
El Batle contesta a les preguntes 
formulades pel grup PSM-IV: 
 
1.- Existeix a Mancor una ordenança 
municipal que reguli el tancament, 
manteniment i neteja dels solars urbans? 
Atesa la problemàtica actual de solars 
oberts on es fan abocaments d’enderrocs i 
altra brutícia, amb la presència de rates i 
condicions d’insalubritat, consideram que si 
existeix l’ordenança, s’ha de fer complir. I en 
cas que no existeixi, creiem que s’ha de 
crear. 
En aquests moments no existeix cap 
ordenança municipal que reguli el 
tancament, manteniment i neteja de solar 
urbans. No obstant, valoram positivament la 
seva aportació i avaluarem la necessitat de 
crear una ordenança que reguli tots els 
solars urbans. 
 
2.- En quin punt de la tramitació es troben 
els expedients d’investigació dels camins 
públics? 
L’informe sobre els camins s’està redactant 
conjuntament amb l’assessor jurídic de 
l’Ajuntament, únicament resta informar d’un 
camí que ja hem visitat i s’ha decidit 
sol·licitar una informació complementària al 
redactor del catàleg.  
 
3.- Demanam que, ja que s’informa casa per 
casa de les activitats lúdiques que organitza 
l’Ajuntament (excursions, sopars, etc.), 
també s’informi amb el mateix sistema 
d’altres activitats informatives o de 
participació ciutadana que consideram igual 
o més importants, com per exemple la 
reunió sobre el futur energètic de Mancor 
que es va realitzar fa un parell de setmanes. 
Com vostès coneixen normalment es fa 
difusió de tota mena d’actes i activitats 
promogudes per l’Ajuntament repartint 
fulletons als comerços i porta a porta. A 
més, des de fa uns mesos també es fa 
difusió a partir de la pàgina web de 
l’Ajuntament i des de fa aproximadament un 
mes a través de la xarxa social facebook. 
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4.- Demanam que només es publiquin a la 
Revista Montaura les actes dels plenaris 
quan ja estan aprovades, ja que si hi ha 
errors o modificacions, aquestes no hi 
queden reflectides. 
En primer lloc, cal recordar que com bé 
vostès saben a la revista Montaura només 
es publica un resum de les actes: punts 
tractats, votació amb la justificació pertinent 
i precs i preguntes, l’acte completa està a la 
disposició dels ciutadans a les oficines 
municipals. Per altre banda, l’edició de la 
revista és trimestral per tant si només es 
publiquen les actes aprovades n’hi haurà 
que seran editades amb molt de retard. Per 
això, consideram oportú publicar les actes 
dels plenaris realitzats durant el trimestre, i 
evidentment si a l’aprovació es produeix 
qualque modificació significativa es 
comunica en el resum de les actes de la 
propera revista, això és el que hem fet fins 
ara. 
 
5.- Fa exactament 4 anys vàrem presentar 
en el Ple de l’Ajuntament un llistat de 
desperfectes de fanals (amb vidres romputs 
a punt de caure, portes obertes amb el 
cablejat que es pot tocar, algunes que es 
remenen), voravies, elements arquitectònics 
perillosos (com els aparells d’aire 
acondicionat del Casal de Cultura o el bloc 
de devora una de les rampes del mateix 
Casal). A dia d’avui, encara hi ha 
desperfectes que no s’han arreglat i se 
n’han creat de nous. Per això, ens oferim 
per col·laborar amb vosaltres a l’hora de 
determinar quin són els elements més 
perillosos i que s’haurien d’arreglar primer 
per tal de prevenir accidents. 
Com vostès saben el manteniment de tots 
els bens municipals és una feina continua 
del dia a dia i això es va fent. Quin és el 
problema? Molt senzill i al mateix temps 
complexe ja que s’acaba d’arreglar un 
desperfecte i en sorgeix un altre, a vegades 
se’n arregla un i al cap de poc temps tornam 
tenir el mateix, com és el cas dels aparells 
d’aire condicionat del casal de Cultura on el 
reixat protector ha estat substituït tres 
vegades en poc temps. Evidentment 
acceptam la seva col·laboració com la de 
qualsevol ciutadà amb l’aportació 
d’incidències a haver de solucionar. 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 7 DE 
DESEMBRE DE 2011 
 
En representació del grup municipal PSOE 
Susana Gosálvez  pren possessió com a 
regidora, la resta li donen la benvinguda. 

 
El Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat: 

- Modificar l’acord de Ple de dia 6 de 
juliol de 2011 i aprovar que les dues 
Festes Locals per a l’any 2012 
seran: 15 de novembre coincidint 
amb el Dijous Bo i el 26 de 
desembre. 

- Celebrar els Plens ordinaris a les 
17:30 hores. 

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 21 DE 
DESEMBRE DE 2011 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar la signatura de l’Addenda al conveni 
de col·laboració entre el Consell de Mallorca 
i l’Ajuntament en matèria de prevenció, 
extinció d’incendis i salvament. 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2011 

El Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable 
dels regidors del PP i del PSOE, el vot en 
contra del regidor Villalonga i l‘abstenció de 
la regidora Alba, acorda aprovar la 
concertació d’una pòlissa de crèdit per valor 
de 225.000 € amb l’entitat Sa Nostra.  
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CENTRE DE DIA 

El Centre de Dia (CD) de Mancor de la Vall va obrir les seves portes dia 1 d’octubre de 2010. 
Aquest centre és de gestió municipal i consta de 10 places autoritzades, d’aquestes n’hi ha 7 
que estan conveniades amb el Govern (han d’accedir-hi a través de la sol·licitud de la Llei de 
Dependència) i 3 places municipals.  
El CD compta amb un ampli equip de 
professionals especialitzats en diferents 
disciplines i que treballen de manera 
coordinada per tal d’oferir una atenció 
integral a l’usuari. L’equip multidisciplinari 
consta d’una directora/treballadora social, 
una fisioterapeuta, una infermera i dues 
treballadores familiars.  
L’objectiu principal del CD és el d’oferir un 
espai per a tenir cura de les persones 
majors i millorar-ne la qualitat de vida i la 
dels seus cuidadors. Aquest doble objectiu 
s’aconsegueix per una banda, oferint un 
entorn adequat a aquelles persones que 
tenen necessitat d'organització, supervisió i 
assistència en les activitats de la vida diària 
i promovent la recuperació i/o manteniment de la màxima autonomia personal i social. Així com 
per altra banda,  proporcionant un respir a les sobrecàrregues dels familiars cuidadors i oferint 
el suport social i emocional per a millorar l’esgotament i la qualitat de vida del cuidador 
principal. 

 
Els serveis que ofereix el CD de Mancor de la Vall són:  

� Acolliment i convivència 
� Servei de menjador  
� Atenció personal a les activitats de la vida diària 
� Readaptació funcional i social  
� Higiene personal   
� Dinamització sociocultural 
� Activitats de lleure 
� Suport social i familiar 
� Servei de fisioteràpia  
� Estimulació cognitiva  
� Seguiment i prevenció de 

les alteracions de la salut 
 
Per a més informació sobre el CD 
pot acudir-hi directament o 
concertar una cita amb la 
treballadora social els dimarts i 
dijous de 9.00 a 13.00 h a 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall. 

Taller de manualitats 

Anna Nadal 

Sessió de fisoteràpia
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
OCTUBRE: El plaer de llegir és doble quan es viu amb una altra persona amb la qual 

compartir els llibres.
Katherine Mansfield (1888-1923). Escriptora neozelandesa.

Dia 11/10/2011 CINEFÒRUM: 
 The Jane Austen 
Pel·lícula de l’any 2007, 
escrita i dirigida per Robin 
Swicord i protagonitzada per 
Maria Bello, Emily Blunt i 
Kathy Baker. Basada en el 
llibre de Karen Joy Fowler del 
mateix nom.

Argument:
Cinc dones i un home es reuneixen per 
comentar i discutir els libres escrits per Jane 
Austen. Així com passa el temps, veuran com 
les seves relacions comencen a tenir similitud 
amb les descrites en els mateixos llibres que 
llegeixen. 
  

Dia 28/10/2011 CONTACONTES:      

    Dobrunca

Contat per Maria Papallones 
de la Fundació Kairós. 

 
Una llegenda de l’antiga 
Txecoslovàquia, que ens explica 
com canvia la natura amb el pas 
de les estacions de l’any. 
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NOVEMBRE: La lectura no dóna a l’home saviesa, li dóna coneixements.
William Somerset Maugham (1874-1965). Escriptor britànic.

Dia 11/11/2011 CLUB DE LECTURA: 
Tertúlia literària 
LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS 
de Katherine Pancol 

Frase:
“Un dia trobaré les peces del 
trencaclosques que em falten. Un 
dia arribaré a comprendre... La 
meva vida era tan senzilla abans. 
Quan més avanç en la vida, més 
complicada em sembla. Potser és 
que abans no vivia”. 

Dia 18/11/2011 CONTACONTES: 

Les graneres de les bruixes no són eternes. 
Es van tornant velles i arriba un dia que 
perden la seva capacitat de volar i cauen 
del cel, a partir d’aquí hi haurà moltes 
sorpreses... 
�

 

Basat en el conte de 
Chris Van Allsbrug: 
L’Escombra de la vídua 
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DESEMBRE: El que llegeix molt i camina molt, veu molt i sap molt.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escriptor espanyol.

Dia 12/12/2011 CINEFÒRUM: 
 
Per celebrar el darrer cinefòrum de 
l’any decidirem anar al Festival 
Park a veure la pel·lícula: 
La Conspiración (2011)
drama històric dirigit per Robert 
Redford. 

 
 
 

 

Dia 23/12/2011 CONTACONTES: 
Per celebrar l’arribada de Nadal un conte nadalenc: 
 
La mare Noel i les tres reines d’Orient 
 

 
 
 
 

 
Aquest conte ens va deixar encandilats, 
sobretot als més petits que s’animaren per fer el 
taller de Nadal tots solets. 

 

Dia 30/12/2011 PEL·LÍCULA INFANTIL: 
 
 
 
 

 

Cinema de Nadal 
per els més petits: 

Polar Express 
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ESGLÉSIA LOCAL 
,  

RESUM ECONOMIA PARROQUIAL 2010- ESTAT DE LES CAMPANES 
Benvolguts germans, aquí us adjuntam un resum del moviment econòmic de la nostra 
Parròquia de Mancor a 31 de desembre de 2010. 
Compte ordinari:

Saldo
anterior Entrades Sortides Saldo a 31 des.

4.282,40 2.169,18 2.865,04 3.586,54

 Interessos 0,55      6281.Telefonia 70,09
Subscripcions 
Autof. 204,34      6282. Eletricitat 453,73
 Col·lectes 
ordinàries 1.926,93      629. Act. Pastorals 389,00
 Donatius i almoines 10,00      650. FOREC 936,42
 Altres Entrades 27,36      659. Altres despeses 71,80
Total entrades any 2.169,18     Total Sortides any 2.865,04
 
Col·lectes extraordinàries:
 
Col·lecta per la fam en el món 97,30
Col·lecta pel Seminari   32,21
Col·lecta per Terra Santa   21,53
Col·lecta per Mallorca Missionera 73,87
Col·lecta 1a per Càritas (Corpus) 
50% 101,40
Col·lecta pel Domund   32,23
Col·lecta  per l'Església 
Diocesana 27,38
Col·lecta 2a per Càritas 
(Nadal)100% 82,33
 
Compte extraordinari (campanes): 
 
Subscripcions obres 2.488,78
Recaptat feels 18.590,04
Total entrades any 21.078,82

 
Com veis l’economia ordinària va davallant i té un saldo negatiu de -695,86€, lo qual vol dir que 
de seguir així en uns anys no es podran pagar els gastos ordinaris de la Parròquia. Sobre el 
compte extraordinari, a n’aquests moments a 3 de gener tenim 21522.48 € recaptats. Està
previst que el proper mes de març les nostres campanes surtin amb destinació a 
València per dur a terme la restauració. Serà necessari seguir fent un esforç per arribar als 
29.000 de la restauració, però s’ha arribat a un acord amb la companyia per ja poder iniciar la 
restauració i que si Déu vol estigui llesta ja per St. Joan.  Aquest mes de gener, ja us anirem 
informant de les distintes activitats que anirem fent.  
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CANVI A LA MISA DELS DIUMENGES 
Ja feia temps que s’anava parlant de què fer amb l’eucaristia de les 19h del diumenge, on hi 
havia molt poca participació (entorn de 10-12 persones). Després d’haver-ho consultat molt 
hem decidit fer un canvi a mode de prova per veure si així hi ha més participació, s’ha decidit 
suprimir l’eucaristia de les 19h i passar-la a les 12’30h recuperant així una eucaristia que ja 
existia abans en la nostra Parròquia.  
Per tant les eucaristies a la nostra Parròquia queden així: 
Dimecres i Dissabte a les 19h. 
Diumenges i festius a les 12:30h. 
Funerals de dilluns a divendres a les 20h.  
 
CURS DE MONITORS A MANCOR 
Durant els finals del mes de desembre i principis 
de gener, ha tengut lloc al nostre poble de 
Mancor un curs de monitors de temps lliure a 
càrrec de la Fundació Esplai, i organitzat pel 
nostre club d’esplai s’Estel.  Hi ha participat 42 
joves de les nostres contrades, lo qual és un 
bon estímul pel nostre poble i pel nostre esplai.  
 
MATINES A MANCOR 
Com cada any, el nostre poble celebrà la missa de matines, enguany a les 22:30h del vespre 
amb una gran participació, on tots poguerem gaudir d’aquesta gran nit per tots els cristians. 
Enguany tenguerem com a sermoner en Toni, com a sibil·la na Marita Bonafé i per àngel na 
Maia Cortés. Agrair moltíssim la col·laboració de tots perquè aquestes matines sortissin tan 
lluïdes i viscudes. Moltes gràcies de tot cor.  

Josep R. Ortega Fons, rector 

SA COVA DE BETLEM 
Un any més, el grup de 
sempre i al mateix temps cal 
dir que de cada vegada són 
menys els qui col·laboren amb 
aquestes tasques per recordar 
els fets del naixement del nin 
Jesús. Però, a pesar de tot, 
ells segueixen fent camí 
perquè les Festes 
Nadalenques surtin el més 
gojoses possible. 
A la foto podeu veure, 
d’esquerra a dreta, Pedro 
Beltran, espòs de na 
Magdalena de can Ferrà, en 
Pedro Amer de ca s’Uiot, en 
Miquel espòs de na Maria 
Antuanet, el director de la 
cova, en Pep Amengual de 
can Ferrà, i en Macià Colom,
s’escolà. 

Fotografia i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

Pàg.: 19



ENTREVISTA A MIQUEL COLOM FEMENIAS, de n’Antònia de Cas Ropit

Havíem programat l’entrevista per a dia 21 de 
desembre, però per problemes de darrera 
hora no la poguérem fer i l’ajornàrem per 
l’endemà.  
El dia 22, dia de la rifa de “sa Grossa”, a les 
cinc de l’horabaixa, acudírem amb en Biel 
Pocoví, a can Miquel i n’Àntònia al seu pis de 
la plaça de Baix. Esperàvem la seva filla 
Magdalena, que aviat va venir. Acomodats a 
la seva sala d’estar, iniciàrem la conversa. 

Tu no ets mancorí, on vares néixer? 
Vaig néixer a Selva, l’any 1926, dia 6 d’abril, 
tenc vuitanta-cinc anys. 

Només feia un any que Mancor s’havia 
independitzat de Selva. Sabem que el poble 
de Selva té un parell de zones amb un nom 
cadascuna, a quina d’elles vares néixer? 
A la zona de Valella, a una casa molt gran 
que li deien can Gamundí.  

Quins eren els noms del teu pare i la teva 
mare? 

Mun pare nomia Jordi Colom Estarellas i mu 
mare Magdalena Femenias Rotger. 

Quant de germans has tengut? 
Vàrem ser cinc a sa família, però sa major, 
que era una nina, va néixer morta i en 
quedàrem quatre. Ets altres són, na 
Francisca, casada amb en Joan de ca sa 
Pujola, que arreglava rellotges, germà de na 
Magdalena “Pujola”. Na Magdalena, que fa 
uns dos anys que morí i era casada amb en 
Biel de cas Ropit, un cosí de sa meva dona. 
Llavors sa darrera que és na Catalina i era 
casada amb en Tomeu que li deien de s’aigo, 
perquè traginava aigo amb un camió i la 
servia as clients i que també va morir. Jo som 
es major des quatre. 

Quin treball feien els teus pares? 
Eren pagesos. Noltros teníem llogada una 
finca molt gran, can Gamundí, on hi havia 
molts d’animals, quatre vaques, una bisti, un 
missatge; es meus pares feien molta feina. 

El teu pare va morir quan tu eres molt petit, la 
teva mare hagué de lluitar molt amb quatre 
fills? 
Jo només tenia 10 anys quan mos prengueren 
mun pare i ja pots suposar lo que va haver de 
lluitar mu mare per pujar tots ets seus fills. Jo 
era es major, com t’he dit, i em llevaren sa 
son abans d’hora. 

Has dit, Miquel, que vos prengueren el teu 
pare, què va passar? 
En Miquel no té coratge de seguir quan 
recorda el que els va passar i la seva filla, 
Magdalena, va començar a contar el fet i 
digué: “Selva estava en festa, eren ses festes 
patronals de Sant Llorenç en el mes d’agost. 
Ell i son pare eren a una finca a sa carretera 
de Lluc, just devora sa teulera on ara hi ha un 
restaurant, allà feien feina i varen anar a 
cercar es padrí”. En Miquel continua: Va venir 
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una parella de sa guàrdia civil, noltros 
dinàvem. Hi havia una finestra que donava a 
sa carretera. Se va aturar un cotxe as camí 
devora sa carretera i va davallar sa parella de 
sa guàrdia civil i dos falangistes. Un des guàr-

dies civils era en Socies, comandant de 
puesto de Selva. Es falangistes eren en Toni 
de can Simó, en Toni Solivellas Oliver, i 
llavors un altre que li deien en Xesc Maiol. Ells 
se’n dugueren mun pare i el dugueren a Sant 
Domingo a Inca i després el dugueren a 
Palma, a can Mir. Allà hi va estar fins es mes 
de gener. Llavors mos digueren que estava en 
llibertat i sa llibertat va ser que l’havien mort 
perquè mai no va comparèixer a ca nostra. 
Tota sa família es va mobilitzar i va recórrer 
tots es cementeris de Mallorca per veure on 
podia estar. En es cementeri de Porreres no 
els deixaren entrar. Ells no se n’anaven i amb 
una pistola els amenaçaren i hagueren de 
fugir. Allà varen veure un caramull de morts 
tapats amb una manta.  
Mai no n’hem sabut res. Son pare den Llorenç 
“Gegues”, un que comprava garroves, tio d’en 
Tomeu de s’Aigo, es meu cunyat, feren 
gestions per averiguar on era i no conseguiren 
res.

Jo es darrer pic que el vaig veure va ser a can 
Mir, devia ser en aquest temps de Nadal. M’hi 
va acompanyar sa padrina, en pau descans, i 
sèiem davant can Mir: El vàrem veure que 
pelava patates dins un pati que hi havia allà. 
Sa meva padrina va anar a un soldat que feia 
es passos damunt s’acera i li va demanar si jo 
podia entrar a veure’l. Li va dir que esperàs un 
moment i va anar a xerrar amb so cabo de 
guàrdia i li va dir que sí. Jo vaig entrar i ja pots 
veure lo que allò va suposar per mi —en 
Miquel no pot aturar l’emoció que li reporta el 
record d’aquell dia quan només tenia 10 anys, 
i no pot retenir les llàgrimes dels seus ulls i es 
transforma tot rel seu rostre— aquest va ser 
sa darrera vegada que el vaig veure. 
Na Magdalena, la seva filla, comenta que creu 
que era dia 15 de gener del trenta-set quan va 
desaparèixer i que amb ell també en 
desaparegueren altres dos: en Llorenç Coll, 
“Gegues” de malnom, que també era de 
Selva, i en Joan Pons Alomar, de Campanet 
però que havia estat de secretari des jutjat de 
Selva, tots tres estaven a can Mir. 

Bé, Miquel, crec que la teva mare, com hem 
dit, va haver de treballar a les totes per dur 

1954 

El matrimoni amb el seu fill Jordi 
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endavant la vida dels quatre fills. Sense el teu 
pare, continuàreu a la finca de can Gamundí? 
Sí. Haguérem de fer molta feina i escola poca. 
Havíem de cercar menjar per ses vaques, 
segar, etc. Només et diré, com exemple, que 
per posar ses cabeçades a sa bisti havia de 
pujar damunt sa menjadora perquè no hi 
arribava. Quan tenia 14 anys, vàrem veure 
que no podíem seguir es ritme que dúiem i 
vaig començar a fer feina a Inca, a can Pujol 
que tenien taller i adoberia, jo allà feia de 
sabater feia lo que deien “gires”. També feia 
feina allà en Baltasar de so na Vaquera, son 
pare d’en Jaume i en Baltasar, era 
s’encarregat des talladors, hi havia set o vuit 
talladors. Allà hi vaig fer feina dos anys. 
Després començaren a tenir problemes ses 
fàbriques de sabates i decidiren nomes fer 
feina tres dies a sa setmana. Després ja heu 
vaig deixar. 

Què feres després? 
L’amo en Miquel Pereó, que era de Selva i 
feia de picapedrer, estava a Inca i feia una 
adoberia nova a can Marc Ferragut, on hi va 
haver s’escola Industrial, i amb en Marc 
decidiren fer cases per vendre. Em digueren 
si jo hi volia anar a fer feina i com que jo allà a 
can Pujol només feia feina tres dies sa 
setmana, vaig dir que si i vaig començar a fer 
de picapedrer. Allà hi vaig estar un parell 
d’anys, feia de peó.  

Vares fer el servei militar? 
No, no el vaig fer. Deien llavors que si anaven 
a fer feina a sa mina sortien des servici. Per 
això jo, quan vaig tenir devuit anys, per no fer 
es servici, vaig començar a fer feina a sa mina 
de Selva a can Vallori. 
Intervé, altre cop, la seva filla Magdalena 
dient: “com que figurava que son pare havia 
estat alliberat, sa mare mai no va ser tenguda 
per vídua, i malgrat sortien exclosos de fer es 
servici militar es fills mascles de mare vídua, 
ell no ho va poder al·legar mai. De fet sa 

meva padrina mai no va cobrar res, només, 
quan va arribar sa democràcia, se li va 
reconèixer sa condició de vídua”. 

 
Hi vares estar molt de temps a la mina? 
Només hi vaig estar un parell de mesos, fins 
que vaig ser exclòs des servici militar. 

Bé Miquel, passem a altres aspectes de la 
teva vida. Com conegueres aquesta paloma 
que ens acompanya, la teva esposa? 
Jo t’ho diré. Sempre he estat un loco aficionat 
as ball, un loco perdut. Ella va venir a ses 
festes de la Creu de Selva, que se celebren 
en es mes de maig, i passàrem sa vetlada 
ballant, però res més, ella va partir cap a ca 
seva i jo cap a ca nostra.
N’Antònia, a petició nostra ens aclareix amb 
quines companyes va anar a Selva i diu: “amb 
na Francisca Ramona, n’Antònia de can 
Vicenç, na Petra d’en Pedro Garriguer. En 
Guiem de Fangar, que venia per Mancor, mos 
hi va acompanyar”. 

Els seus fills, Jordi i Magdalena 

Pàg.: 22



Idó només va ser un petit encontre, però això 
va anar a més? 
Sí. Un diumenge, quan sortia de missa, 
baixant per s’escala, a baix de tot la vaig 
afinar amb ses seves amigues. Jo vaig anar 
cap a ella i era que havien vengut a cercar a 
can Tomàs Xinet, que era un mecànic de 
bicicletes i un poc ferrer, un martellet perquè 
ella entatxava, i s’aturaren a veure sortir sa 
gent de l’església. Vàrem empatar sa xerrada 
i les vaig acompanyar fins a Mancor a peu pes 
camí de Son Penya. La cosa anava un poquet 
més en serio. Anava a Mancor un diumenge o 
altre amb bicicleta. Vaig treure una cançó que 
ara vos vull dir: 
Es primer pic que et vaig veure, molt me vares 
agradar, d’aquell dia cap ençà, vàrem dar 
moltes de voltes, per amunt i per avall, i em 
vaig arribar a cansar, i entrada vaig demanar.  
Tres anys vàrem festejar, llavor mos vàrem 
casar, però aquí no mos vàrem aturar, i hem 
arribat a ses estrelles, pes punyetero ballar. 

I quin any vos casàreu? 
L’any 1954, dia 21 d’abril, jo tenia vint-i-vuit 
anys i ella en tenia vint-i-quatre. Ja hem fet 
ses noces d’or, en el mes d’abril ja farà vuit 
anys.

Vos casàreu a Mancor i passàreu a viure 
aquí? 
Sí, mos casàrem a Mancor però anàrem a 
viure a Inca a un pis devora es Pou d’en Lluc 
perquè no trobàrem casa a Mancor. Només hi 
estàrem un any. Llavors ja venguérem a 
Mancor.

Quants de fills i néts teniu?  
Hem tengut dos fills, aquesta senyora —
assenyala la seva filla Magdalena— i en Jordi. 
Tenim tres néts i una néta.  

Vares muntar una empresa de construcció, 
quan va ser? 
Jo vaig fer feina molts anys amb l’amo en 
Bernat Caldentey d’Inca, mestre Bernat des 

Frares, li deien. Era un home que sempre 
m’ajudava, a mi sempre m’ha agradat sa feina 
ben feta. Vaig disfrutar de fer feina amb ell; jo 
era es responsable de quatre o cinc homes. 
Vàrem fer s’hotel Madrid de Palma i férem 
també molta feina a cas frares de Sant 
Francesc d’Inca, a la Puresa i a ses monges 
tancades. Per cert que tenc una anècdota 
curiosa. Quan fèiem feina a ses monges 
tancades mos deixaven es material defora i 
noltros l’havíem d’entrar i un anava davant, 
tocant una campaneta, perquè se monges 
s’amagassin quan noltros passàvem. 
Crec que va ser, més o manco, a prinicipi dels 
anys 70 quan vaig muntar s’empresa. Això va 
anar bé; després en Jordi va poder seguir 
s’empresa. 

Anem al tema del ball; per què ets tan 
ballador? 
No sé d’on me ve; ni ses meves germanes ni 
mu mare eren balladores. Teníem una tia que 
era fadrina, sa tia Pereta, aquesta sí que era 
balladora, hagués ballat damunt puntes de 
claus. Jo anava amb uns companys que eren 
dos anys més vells que jo, i ballaven. Record 
que quan hi havia sa societat des Fomento 
Cultural de Selva, en Nofre Taparer, que 
descendeix de Mancor, en sabia molt i em 
digué que me n’ensenyaria i me’n va 
ensenyar amb una cadira. Per tot allà on hem 
anat, en viatges i sortides de sa tercera edat, 

Final de curs de Ball de Saló a Palma
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concursos, etc. mos han fet molt de cas i 
sempre mos hem distingit com a bons 
balladors i balladores. Record que a un hotel 
d’Eivissa, que hi havia música en directe, vaig 
demanar un ball anglès; es músics em 
digueren que era un ball difícil, el varen tocar i 

sortírem quatre parelles, aviat ets altres es 
retiraren i quedàrem noltros dos tots sols. 
Quan acabàrem mos alçaren, el mos feren 
repetir. Vengueren tres senyors que mos 
demanaren on havíem après a ballar, els 
diguérem que enlloc però que sempre l’hem 
practicat i hem tengut interès en aprende i 
hem anat a més.  
En Biel Pocoví intervé i afirma que a l’escola 
de Ball de la tercera edat era el gall. I en 
Miquel continua: quan va venir na Catalina, 
aquella monitora de Costitx, li vaig dir si 
encara podria aprende qualque cosa. Ella va 
creure que sí, però es primer dia que ballàrem 
em digué: “I a on vas, jo no et puc ensenyar 
res, en saps molt més que jo”. 

Ara, Miquel, ens podries dir com vius un dia 
normal avui, et donen molta feina es néts? 
No, ja son grans. Noltros es matí, cada dia, 
anam a fer es cafetet, rodam i no anam 
sempre as mateix cafè, perquè si vas as 
mateix cada dia i un dia has de canviar estàs 
incorregut. Així per tot et coneixen i per tot et 
fan cas.

A més del cafè, què més feis durant el dia? 

Jo a dins ca meva no hi ser estar a no ser que 
hi hagi futbol o altres esports. 

Que ets del Barça o del Madrid? 
Som del Barça, però no som massa fanàtic, 
m’agrada es futbol —la seva filla diu que 
s’entenien molt amb en Miquel Sereneta que 
també era del Barça— mai m’he barallat 
discutint de futbol. 

I si no estàs aquí dedins, què fas? 
Tenc un parell de solars, tenc arbres fruitals. 
De petit m’ensenyaren a arreglar un arbre, fer 
empelts i altres feinetes des camp, pas es 
temps i disfrut. Es fer això i es néts son lo que 
em dóna vida ara.  

Per acabar, ens agradaria que diguessis 
aquella glosa que tant agrada a la teva 
esposa? 
En Miquel, sense pensar-ho gens va dir: 
Antònia sempre has estat,
per jo sa meva alegria,
tant amb sa nit com de dia,  
jo molt sempre t’he estimat,  
ara et tenc en es costat,
perquè ets tu sa meva dona,  
per jo has estat molt bona,  
també per sa gent de defora, 
i tota sa humanitat.  
Sa cançó que jo te cant,
és perquè estiguis contenta,
i perquè puguis viure sempre,  
amb molta felicitat.  
Antònia jo heu crec ben bé,
que sa cançó t’ha agradat,  
Antònia, donam un beso,  
perquè sé cert que el me guanyat. 

En Biel Pocoví va fer algunes fotografies i ens 
acomiadàrem d’aquella família, desitjant-los 
unes bones festes de Nadal i que l’any 2012 
els doni pau, felicitat i els mantengui el bon 
humor que avui ens han mostrat. 

En Miquel i n’Antònia avui 

Jaume Gual i Móra 
Fotografies: Biel Pocoví
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Tertúlies de berenars 

 
Aquesta fotografia fou realitzada el dia 24 de setembre de 2011 

Podeu veure, d’esquerra a dreta: Francisca Arrom can Ramon, Catalina Mateu can
Confit, Catalina Arrom can Ramon, Maria Martorell de sa Botiga Nova, Catalina 
Vallori can Sereneta, Arnau Martí can Farreguet, Antònia Vallori can Sereneta, 
Teresa Martorell cas Puput, Margalida Reynés cas Vallaquet, Rosa Paris ca sa 
Reülleta, Antònia Martí  can Farreguet, Magdalena Grau cas Saig i Antònia Morro 
de s’Hort. 
Ja fa més de vint-i-cinc anys, des que  es va jubilar l’amo n’Arnau Sastre Móra de 
can Salapa i la seva esposa Antònia Martí Mateu de can Farreguet. Aquest 
matrimoni durant molts d’anys havien viscut a Llucmajor i Palma fent feina a 
GESA, llavors tornaren al seu poble Mancor; prest començaren a reunir-se a la 
seva casa unes quantes dones familiars i algunes amigues per berenar, i des 
d’aleshores tots els dies de la setmana inclòs festius es troben per fer la berenada. 
Durant aquest llarg camí recorregut, aquestes dones s’han mantengut unides, si 
bé alguna ha quedat malauradament pel camí i d’altres si han incorporat. També 
cal dir que l’únic home del grup és l’amo n’Arnau Martí, germà de madò Antònia 
Farregueta. Madò Antònia és l’encarregada de fer el cafè cada dia i l’amo n’Arnau 
de servir-lo. També, durant aquest temps, quasi cada més tenen alguna cosa  per 
celebrar, ja sigui fer els anys, el dia del seu sant, qualsevol ocasió les serveix per 
gaudir d’una festa, també han fet vàries sortides de Mancor, la darrera fou aquest 
estiu i anaren a Formentor amb barca. 
Però per damunt de tot, s’ho han passat bé trobant-se i passar una estona entre 
amigues; al mateix temps les serveix d’una manera de teràpia de grup divertida i 
necessària. La convivència es fluida, tant per compartir rialles, alegries i penes. I 
sobre tot gaudir de la bona taula i de la millor companyia. Que per molts d’anys es 
puguin reunir. 

 
Fotografia i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora  
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DES DE L’ARXIU 
 

BIEL FIOL HA DONAT AL POBLE EL SEU LLEGAT CULTURAL 
 

El passat dia 2 de novembre l’Ajuntament de 
Mancor, reunit en sessió plenària, va acceptar amb 
agraïment la donació del fons documental i fotogràfic 
d’en Biel Fiol. El fons, ara dipositat a l’arxiu 
municipal, constitueix un patrimoni valuosíssim a què 
haurà d’acudir qui vulgui conèixer dades i dates de la 
nostra història, des de la presència primera de 
l’alqueria musulmana de Manqur, que trobaren els 
conqueridors catalans a la primeria del s.XIII, fins a 
l‘actualitat. El fons donat és molt voluminós i, per 
tant, la informació que conté, exhaustiva, que revela 
anys i anys d’investigació i recerca, laboriosa i 
pacient, per arxius i biblioteques, indagacions orals 
per aquí i allí per treure a la llum fets i persones del 
nostre passat.  

La dèria d’en Biel per furgar en el passat va donar el  
primer fruit en 1975, quan es cumplia el 
cinquentenari de la constitució del primer ajuntament 
de Mancor. D’aquell any data la publicació Mancor 

del Valle: 50 años de vida municipal 1925 - 1975. Quant a les fotografies, ell mateix conta que l’amo en 
Joan Tallades, que havia estat membre de la gestora municipal durant la segona república, li mostrà, en 
certa ocasió, unes fotografies de la inauguració de la plaça de l’ajuntament, velles i malmanades. A 
partir d’aleshores inicià el camí que el conduiria a replegar fotografies i documents familiars. La 
fotografia més antiga és de l’any 1882. A partir de 1971 ell mateix es convertiria en reporter gràfic de 
tots els esdeveniments de la nostra vall, i així fins al dia d’avui. 

Ara tot el material donat és a punt de començar a ser inventariat, tasca que m’he proposat dur a terme, 
per tal de facilitar-ne l’accés a qui pugui interessar i fer-ne algunes mostres-exposicions amb ocasió de 
celebracions populars. 

El contingut de la donació, que a continuació ve detallat, consta de documents i fotografies, totes dues 
coses de Mancor, per la qual cosa apareix dividit en dos: fons documental i fons fotogràfic. 

FONS DOCUMENTAL: 
1.  PROGRAMES DIVERSOS (1924 - 2009). 6 carpetes. 
2.  RETALLS DE PREMSA (1934 - 2002). 2 carpetes. 
3.  BUTLLETINS I PERIÒDICS. 1 carpeta. 
4.  SANTA LLÚCIA. 1 carpeta. 
5.  NOTAS HISTÓRICAS DE MANCOR. 1 carpeta. 
6.  IMPRESOS. 1 carpeta. 
7.  TREBALLS DIVERSOS. 1 carpeta. 
8.  BEAT SIMÓ REYNÉS. 1 carpeta. 
9.  MONOGRAFIA DE L’ESGLÉSIA DE S. JOAN BAPTISTA DE MANCOR DE LA VALL (borrador de la 
segona edicio). 1 carpeta. 
10. PROGRAMES DE FESTES PATRONALS DES DE 1965. 1 carpeta. 
11. LLIBRE DELS CONSELLS Y RESOLUCIONS DE LA IGLESIA DE S. JUAN DE MANCOR (còpies 
mecanografiades d’actes i notícies). 1 carpeta. 
12. ESGLÉSIA DE MANCOR. 1 carpeta. 
13. MANCOR, MASSANELLA, BINIARROI, BINIATZENT (materials utilitzats per a l’elaboració dels tres 
volums). 1 carpeta. 
14. TRES FITXERS (història, topografia, bibliografia, onomàstica…) 
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FONS FOTOGRÀFIC: 
1.  FOTOGRAFIES D’INTERÈS GENERAL DES DE 1882 A 2009. 24 carpetes. 
2.  FOTOGRAFIES DEL COL·LEGI PÚBLIC MONTAURA.  2 carpetes. 
3.  FOTOGRAFIES DEL TELE - CLUB. 1 carpeta. 
4.  FOTOGRAFIES DEL CLUB ESPORTIU MONTAURA. 2 carpetes. 
5.  FOTOGRAFIES DE SANTA LLÚCIA. 1 carpeta. 
6.  FOTOGRAFIES DE CARRERS I PLACES. 1 carpeta. 
7.  FOTOGRAFIES DE SÈRIES TEMÀTIQUES. 1 carpeta. 
     a  Monuments i plaques commemoratives. 
     b  Vistes panoràmiques. 
     c  Autocars Fontanet de c’as Miet. 

Per altra banda vull deixar constància, ja que tractam de l‘activitat historiogràfica d‘en Biel, de la seva 
extensa nòmina de publicacions, en diferents formats, sobre el nostre passat i present, que si bé no és 
en la donació en la seva totalitat, es troba pràcticament completa a l’arxiu municipal -la majoria ha vist la 
llum amb el suport de l’ajuntament- i als prestatges dels ca nostres. 

PUBLICACIONS REFERIDES A LA HISTÒRIA DE MANCOR: 
1. MANCOR, MASSANELLA, BINIARROI, BINIATZENT.Notícies històriques de Mancor. 

Obra cabdal publicada en tres volums, corresponents a diferents etapes de la història de Mancor. 
Primer volum, de 1230 a 1600 (2001). Segon volum, de 1601 a 1800 (2002). Tercer volum, de 1800 a 
2000 (2005). 

2. MANCOR DEL VALLE: 50 AÑOS DE VIDA MUNICIPAL: 1925 – 1975. (1975).
3. MANCOR DE LA VALL: CARRERS I PLACES. (1981).
4. MONOGRAFIA DE L’ESGLÉSIA DE S. JOAN BAPTISTA DE MANCOR DE LA VALL. (1988).
5. ORATORI DE SANTA LLÚCIA DE MANCOR DE LA VALL. Notícies històriques. (1994). 
6. NOCES D’OR DEL CLUB ESPORTIU MONTAURA: 1945 - 1995. (1995). 
7. Guies dels pobles de Mallorca: MANCOR DE LA VALL (diversos autors). (2001). 

La revista MONTAURA: 
El nostre periòdic trimestral degué la seva existència, durant molts d’anys, a en Biel. Ell coordinava la 
publicació, en feia les maquetes, les portava a la impremta i aportava unes col·laboracions fixes: la 
crònica municipal trimestral, i ara ha fet vint anys, mai no mancaren. Pararel·lament hi ha publicat al 
llarg dels anys seccions sobre toponímia i onomàstica històriques, que apareixien número rere número 
fins que s’esgotava el tema. Cal esmentar les extenses monografies dedicades, successivament, a la 
TOPONÍMIA DOCUMENTADA, als LLINATGES DELS MANCORINS i als “ALIES”, SOBRENOMS DE 
MANCORINS EXTRETS DE DOCUMENTS.  

Igualment ha col·laborat amb la seva presència en les entrevistes que realitza en Jaume Gual per a la 
revista, el recull de les quals ha generat la publicació d’un exitós llibre. 

Vull acabar la informació sobre el llegat, dient el que sento molt sincerament després de mirar i remirar 
atentament tot el que en Biel ha donat al poble: ha fet una feina meravellosa, molt treballada, 
impagable, solitària i pacient i, sobretot, científica; res no afirma si no ho pot documentar. Després de 
cumplir amb els seus deures professionals, ha dedicat les hores d’oci, durant trenta anys, a l’elaboració 
de tot aquest material, de què mai no ha obtingut cap benefici econòmic, sinó l’immens plaer que aporta 
a l’esperit la inquietud per la cultura, en el nostre cas la història local, “ars gratia artis“, fita del vertader 
humanista... 

Espero i desitjo que els mancorins sabrem i voldrem conèixer i utilitzar aquesta donació. D’aquí faig una 
crida als estudiants de batxillerat i, sobretot, als futurs historiadors mancorins, ara universitaris, que 
s’acostin a l’arxiu municipal, amb la certesa que descubriran material que els engresqui. 

Biel, el poble, per boca dels seus representants, ja t’han donat les gràcies per la deixa. Jo personalment 
et l’agraeixo i l’admiro. 
  

Tomeu Ripoll Pou  
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ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

OCTUBRE 

Dia 16 
Per no perdre el bon humor i trobar-se amb els amics, l’Associació de la 3a Edat, altre cop va 
reunir els seus associats per dinar i al mateix temps fer una assemblea ordinària per donar 
comptes de la situació en què es troba actualment. 

Va intervenir el President, Sr. Lleonard 
Pocoví, i digué que fa ja temps que no 
havíem fet cap reunió i que es obligatori fer-
ne una cada any; també va dir que els 
membres de la Junta Directiva de cada dia 
ens feim més majors i que manca gent jove 
per fer feina; va comunicar que el proper mes 
de gener es convocaria una assemblea 
Extraordinària per a tots aquells que vulguin 
presentar-se com a president per fer una 
nova Junta Directiva o bé integrar-se a la ja 
existent. 

El secretari, Sr. Jaume Grau, va donar els comptes de com es troba en el dia d’avui 
l’associació: La salut econòmica, com podeu comprovar, és bona, ja que el total econòmic és 
de 16.631,71 €. Els socis actualment són 303 i el moment que més nombrosa ha estat 
l’Associació foren 382.  

 
 

Després del dinar era l’hora de donar comptes

De bon matí preparant la bunyolada Un bon tast, ja està a punt per tirar-hi l’arròs
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Els cuiners i les cuineres amb un bon 
calderó i una bona olla feren arròs ben 
abastament. També el llom torrat al caliu 
és fonia dins la boca. Les bunyoleres i 
algun bunyoler, es varen anticipar a les 
verges i en feren més d’un miler. Què 
bons! No en va quedar cap dins el plat. 
 

NOVEMBRE

Dia 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els socis que volgueren gaudir d’aquesta diada anant d’excursió, a l’hora programada, sortiren 
cap a Palma i allà pujaren al Castell de Bellver per berenar de panada i al mateix temps poder 
contemplar les imatges de la Badia de Ciutat. Seguiren per visitar la zona turística de Ponent, 
Palma Nova, Santa Ponsa, Paguera, Cap de Mar, Andratx, i aquí varen dinar al Restaurant 
“Mesón can Paco”. 
Dinaren d’arròs a la marinera, carn amb guarnició, postres i begudes, cafè i licors. Els 
propietaris del restaurant les convidaren a beure cava. Després del dinar es varen ajuntar amb 
altres associacions que també dinaven allà mateix, varen posar-los música i a ballar s’ha dit. 
Heu passaren de lo millor i quan ja estaren un poc cansats es varen acomiadar del restaurant i 
de les altres associacions; tornaren agafar l’autocar i cap a Mancor sense incidències a 
ressenyar. 

Els socis ompliren tot el local   

El grup que va anar d’excursió fotografiats al Castell de Bellver 
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DESEMBRE 

Dia 31 

                                      
Pareix que era ahir i ja estam al darrer sopar de Cap d’Any, els animosos socis de la 3a Edat, 
un any més, gaudiren d’un menú de lo millor: caldereta de rap per començar, de segon 
salomillo de vedella al vi negre, púding, torrons variats, les begudes de qualitat, vins rosat i 
negre de Rioja 2001, cafè, licors i cava per brindar, per desitjar-nos sort, il·lusió; assumir amb 
dignitat la defensa i el treball que realitzen un bon grup de Socis als quals cal dar-los confiança 
i acompanyament vers al procés de millorar la nostra Associació. Demanar-vos més implicació 
amb la gestió, més voluntaris per a la programació d’activitats per donar-li un aire fresc de 
renovació en benefici de tot el col·lectiu. 

Vos desig a tots un bon Any 2012 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

Aquestes senyores esperaven el segon plat Els seus marits també estan a l’espera        

Cares sèries i cares de felicitat Un altre moment del sopar 
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IMATGES PER RECORDAR 
 

 
Era freqüent que els socis de l’Associació d’Amics de la 3a Edat demanassin repetir aquella 
excursió, almanco un cop a l’any, que més els havia agradat: Valldemossa i els seus voltants.  

Just arribar a Valldemossa ens esperava el mancorí Miquel Marranxó al seu bar juntament amb 
altres mancorins i les seves esposes que també vivien a Valldemossa, el seu germà, Felip, en 
Pep Quint, en Sebastià Ullot, que de joves anaren a fer feina per aquelles terres, trobaren la 
seva mitja taronja i allà quedaren a viure. També venia el Batle de Valldemossa, sr. Joan 
Muntaner; berenàvem de panada o de coca de verdura, vi, que no mancava; l’esposa d’en 
Miquel, na Margalida, ja ens tenia preparat el pastisset que ella mateixa havia fet, després de 
convidar-nos a fer el cafè i qualque cosa més: Fèiem una vista a la Cartoixa, acompanyats del 
batle i anàvem a fer una volta pel poble per comprar les típiques coques de patata. 

L’excursió seguia amb la visita a les cases de l’Arxiduc, sa Foradada, Banyalbufar, Estellencs; 
dinàvem al Restaurant es Grau, on ens servien uns dinars de primera divisió, ballàvem, i 
seguíem la ruta programada cap Andratx, S’Arracó, Port d’Andratx. Després de gaudir d’un dia 
ple d’amistat i dels paratges meravellosos de la Serra de Tramuntana, tornàvem cap a Mancor. 

 
La foto que vos present està feta l’any 1987, foren més de 140 els assistents, com podeu 
comprendre és impossible que tots surtin a la fotografia, també ens resulta difícil posar el seus 
noms ja que molts d’ells ens han deixat pel camí. 
 

Comentaris i fotografia: Gabriel Pocoví Pou    
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              CEIP MONTAURA 
Ja acabem el primer trimestre d’aquest curs 2011/2012. Aquests primers mesos han 
passat molt ràpidament però hem tengut temps de fer moltes coses. Aquí en teniu una 
petita mostra, aprofitam per recordar-vos que podeu trobar reportatges molt complets al 
bloc de l’escola (www.cpmontaura.blogspot.com):  

Dia 11 de Novembre els nins i nines d’infantil i els de primer cicle de primària varen 
anar d’excursió al Caixa Fòrum a Palma. Els alumnes de 3 anys varen visitar una 
exposició de n’Anglada Camarasa i varen fer un taller. Els de quatre i cinc anys i els de 
primer i segon feren un taller d’efectes especials i varen rodar dues pel·lícules. A 
continuació varen berenar a s’Hort del Rei i jugaren una estona al parc. S’ho passaren 
d’allò més bé! 

Els alumnes de 2n i 3r cicle  també varen visitar el"Caixa Fòrum". Aquesta vegada 
l'activitat es deia "Una Orquestra de pel·lícula" i consistia en crear i gravar els efectes de 
so d'una pel·lícula de dibuixos animats muda. Varen començar amb conèixer el que eren 
els efectes de so i varen pensar els sons que podien aparèixer a la pel·lícula. Llavors el 
monitor va fer grups d'un a cinc nins/es per elaborar els sons amb diferents instruments i 
objectes. El resultat final va ser una pel·lícula amb tots els sons. 
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Durant aquest trimestre els alumnes de primària també han fet una visita a la Unitat 
d'Animació i Tecnologies Audiovisuals al Parc Bit (LADAT). Va ser una visita super 
interessant! Varen començar amb una mica de recorregut per la història del cinema 
animat, explicat per en Josep, que en sabia moltíssim! Després vàrem fer un taller 
d'animació, on els alumnes mateixos eren els productors. Els protagonistes eren un 
parell de cucs i un mussol!!! Els monitors, n'Elitxo i en Lluís, eren molt divertits també.  
D'aquí varen passar a una exposició que  explicava les passes que s'havien de seguir per 
fer una pel·lícula animada - era increïble! No haguéssim pensat mai que així es feien 
pel·lícules com Toy Story o Bitxos. 

I el Nadal ha arribat! Els darrers dies de classe els hem dedicat a fer tallers de torró de 
xocolata i decoració de vidre, ens ha visitat el patge, hem intercanviat els regals amb els 
nostres amics invisibles, hem fet una xocolatada, hem cantat nadales i moltes coses 
més! 

Feliç
2012!!!
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EPI MONTAURA 
OCTUBRE 

Aquest mes donam per finalitzat el període 
d’adaptació, ja que els infants de 
l’escoleta, s’han integrat de forma molt 
positiva al nou espai i a tot allò que li 
envolta. 
Per aquest motiu hem començat les 
activitats programades per aquest curs. 
Hem iniciat les sessions de Psicomotricitat.  
Com a novetat, aquest curs les sessions es 

faran dins l’escoleta. Cada dimarts adaptam una 
de les nostres unitats (aula) per poder dur a 
terme aquesta activitat.  
Després de pensar molt, varem trobar molt 
positiva aquesta decisió perquè d’aquesta forma, 

tots els infants poden realitzar aquesta 
activitat, sempre adaptada a les seves 
necessitats, i no depenem de les 
inclemències del temps. 
També hem iniciat les sessions d’anglès, 
amb na Jutta, pels infants de 2-3 anys i 
hem començat el nostre calendari 
escolar, amb totes les tasques 
programades. 
Aquest mes hem celebrat la festa de “Les Verges”, hem anat a visitar als amiguets de 
l’escola, i ens van convidar a “la Bunyolada”. 
 
NOVEMBRE: Aquest mes hem commemorat la festa de Tots Sants fent “Els Rosaris”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Els més petits amb cereals… Els més grans amb galetes, llepolies,…
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DESEMBRE 

Aquest mes pels infants i per l’escoleta, és una 
mica especial, ja que començam a preparar 
l’arribada del Nadal i amb els nins i nines ho feim 
d’una forma màgica: emplenam de color, 
decoració, il·lusió i moltes ganes, tots els espais 
que conformen la nostra petita escola. És una 

època per compartir, aprendre nadales, 
poesies i de gaudir de totes les tasques 
què realitzam. 
Els infants amb l’ajuda de les seves 
famílies, preparen la carta per a les 
Majestats Reials i nosaltres rebem un 
enviat molt especial, ens visita un Patge 
que s’encarrega de recollir les nostres 
cartes. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Iria González 1 any

Pau Sansó 2 anys 

Aroa Pérez 2 anys

Bernat Gallardo 2 anys 

Des de l’escoleta i de part de 
totes les educadores vos 
desitjam una molt bona 
entrada d’any nou, que 

tengueu un any carregat 
d’il·lusions i bons moments.

Maria Reus 1 any
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L’Esplai ha tornat obrir les seves portes, i els encarregats de fer-ho hem estat un grup de 
joves mancorins. Tots els que formam part de l’equip de monitors  tenim en comú que part 
de la nostra infància està lligada a l’Esplai de Mancor. Els records que ens vénen al cap quan 
pensam amb tots aquells dies que varem passar junts als dissabtes i als campaments són 
molt bons i mai se’ns han esborrat, aquest és el motiu que ens ha motivat a tornar  posar-ho 
en marxa, voldríem que les pròximes 
generacions poguessin gaudir del mateix 
que nosaltres. Volem agrair de qualque 
manera l’ajuda d’antics monitors que ens 
han proporcionat certes facilitats quan ens 
en trobat en moments de dubte, a part de 
la tasca feta fins a hores d’ara.  

Nosaltres, com alumnes, només veiem la 
part divertida, i ara com a monitors ens 
adonem de tota la feinada que hi ha per 
part dels monitors. Per això, la nostra 
il·lusió i un parell de trobades prèvies a la 
reunió ens van bastar per no desanimar-
nos.  

Per a l’organització i la programació 
varem passar uns dies a Randa tots junts.  

Els monitors varem pensar que una bona 
manera de conèixer-nos entre tots és 
iniciar un viatge, que serà la temàtica 
d’aquest curs. Durant aquest viatge al 
voltant de tot el món els nins es podran 
conèixer entre ells al mateix temps que 
coneixeran les diferents cultures. El 
primer dissabte de mes presentam un 

país nou, i durant aquest mes les activitats van lligades en aquest lloc i a la seva cultura. 

A més, decidirem que cada trimestre es podria organitzar una sortida, per tal que els nins 
surtin de la rutina dels dissabtes i visquin experiències noves.  
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Una vegada tenir la programació del primer trimestre i amb un bon viatge cada mes 
decidirem iniciar aquesta nova experiència amb molt d’entusiasme. I així el primer dissabte 
de novembre ja comparegueren seixanta al·lotets ben decidits a passar-ho bé. 

El mes de novembre viatjarem a Itàlia on vàrem conèixer la cultura i la gastronomia 
d’aquest país mediterrani... 

Aprenguérem a fer pizzes i màscares de guix... 

 

El primer dissabte de desembre anarem 
d’excursió a Menut (Escorca), visitarem la 
caseta del bosc on ens explicaren la flora que 
trobam als nostres voltants, a més en el viver 
forestal poguerem comprovar com es du a 
terme la recuperació de llavors per a la 
reforestació forestal en cas d’incendis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar d’amenaces de mal 
temps ens acompanyà un 
bon dia i tot sortí rodó. 
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Esperant que amb l’inici de desembre arribes el fred 
decidirem viatjar al Pol Nord, totes les activitats 
programades estaren relacionades amb la temporada 
i les festes de Nadal.  

 

 

 

 

 

 

Dia 24, Nit Bona, el Pare Noel acompanyat 
de l’equip de monitors va visitar les cases 
de tots els nins de l’Esplai, va entregar 
moltes joguines i dolços. Però, no vos 
penseu que només vengué el Pare Noel sinó 
que també rebérem la visita dels patges 

reials a qui entregarem les nostres cartes demanant:  

UN FELIÇ 2012 PER A TOT MANCOR 
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2011/2012 

AMATERS 3ª REGIONAL 
 
Resultats: MONTAURA-3 - ARTA-1   Carlos 2 /J. Martorell 1 

INTER MANACOR-4 - MONTAURA-2 Carlos 2 
MONTAURA-1 - MARRATXI-0  Carlos 1 
VILLAFRANCA-0 - MONTAURA-1  Gil 1 
MONTAURA-2 - SOLLER B- 1  Carlos 1 / B. Seguí 1 
SON CALIU-3 - MONTAURA-1  Carlos 1 
SON SARDINA-1 - MONTAURA-3  Carlos 1 / Pedro 1 / B. Seguí 1 
MONTAURA-5 - UNION LATINA-2  Gil 2 / Carlos 1 /  J. Ramon 1 / Fuentes 1 
PUIGPUNYENT-1 - MONTAURA-1  Gil 1 

Golejadors: Carlos 9 / Gil 4 / B. Seguí 2 / Jaume 1 / Pedro 1 / Fuentes 1 / J. Ramon 1. 

Han acabat l’any ocupant el segon lloc a la taula classificatòria, amb 7 partits guanyats, 2 empatats i 2 
perduts. En total han aconseguit 28 gols a favor sumant 23 punts. 

JUVENILS 2a REGIONAL 

Resultats: 
MONTAURA-1 - ROTLET M-0 
STA. MONICA-3 - MONTAURA-0 
MONTAURA-2 - S. CLADERA-2 
CALVIA-1 - MONTAURA-0 
MONTAURA-6 - MARRATXI-2 
SA VILETA-2 - MONTAURA-2 
MONTAURA-5 - S. CAYETANO-3 
SES SALINES-2 - MONTAURA-0 
MONTAURA-0 - CAMPOS-3 
CALA D'OR-0 - MONTAURA-1 
MONTAURA-2 - CAMPANET-4 
  
 

Golejadors: Llobera 4 / Herrera 3 / Cuerda 3 / Marc Vallès 2 / Verger 2 / Martínez 1 / Manu 1. 

Amb un total de 12 punts, 3 partits guanyats, 3 empatats i 5 perduts, acaben el trimestre en 9è posició.  

CADETS 1a REGIONAL 
 
Resultats: 
LA UNIO- 3 - MONTAURA-2 
MONTAURA-1 - MANACOR-10 
MALLORCA-15 - MONTAURA-0 
MONTAURA -0 - CIUTAT PALMA-6 
MONTAURA-1 - AT. BALEARS-8 
ESTUDIANTES-7 - MONTAURA-0 
MONTAURA-0 - LA SALLE AT-5 
LA VICTORIA-3 - MONTAURA-2 
MONTAURA-3 - ROTLET-5 
MONTAURA-2 - STA.CATALINA-3 
PATRONATO-10 - MONTAURA- 
MONTAURA-0 - RTV. MALLORCA-4 

Golejadors: Bennassar 3 / Pablo 3 / Leo 2 / Vallori 1 / Bili 1 / Nico 1 / Piero 1 / Miki 1. 

Categoria molt difícil, el nostre equip ha tingut molt mala sort a l’hora de puntuar i s’han perdut punts 
importants als darrers minuts de partit. Acaben l’any ocupant la darrera posició. Ànims! 
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INFANTILS

Resultats: 
RAVAL-3 - MONTAURA-1 
MONTAURA-3 - SALLA-3 
RAFAL-6 - MONTAURA1 
MONTAURA-1 - GENOVA-6 
FELANITX-0 - MONTAURA-6 
MONTAURA-3 - INDEPENDENT-2 
SOLEDAD-4 - MONTAURA-1 
LA SALLE-3 - MONTAURA-1 
MONTAURA-3 - RAFAL-1 
  
 

Golejadors: Poyatos 6 / Ramon Aleix 5 / Rume 4 / Khadim 2 / Gual 1 / Angel 1 / Peñate 1. 

Amb 3 partits guanyats, 1 empatat i 5 perduts, i amb 20 gols a favor i 32 en contra i un total de 10 punts, 
han aconseguit acabar el 2011 ocupant la 9è posició. 

ALEVINS F-7 
 

Resultats: 
MONTAURA-3 - SAN JORDI-6 
LA VICTORIA-3 - MONTAURA-9 
MONTAURA-6 - PORT POLLENSA-3 
SALLISTA AT-2 - MONTAURA-6 
MONTAURA-8 - ALQUERIA-5 
PLAYAS CALVIA-10 - MONTAURA-2 
MONTAURA-1 - COLLERENSE-3 
AGORA PORTALS-0 - MONTAURA 8 
S.CIUTAT PALMA-7 - MONTAURA-0 
MONTAURA-5 - S.CAYETANO-4 
AT.CIUTAT PALMA-2 - MONTAURA-2 
  
 

Golejadors: Oscar 13 / Joan Company 12 / Tortella 9 / Navas 8 / Borja 4 / Crespí 1 / Dani 1. 

Situats en el 7è lloc de la taula, sumant 19 punts amb 6 partits guanyats, 1 empatat i 4 perduts, i amb 50 
gols a favor i 45 en contra. 

BENJAMINS F-8 
 

Resultats: 
MONTAURA-7 - SALLISTA AT-1 
XILVAR 1 - MONTAURA- 7 
MONTAURA- 1 -CAMPANET-0 
MONTAURA-5 - CONSELL-3 
ALCUDIA-0 - MONTAURA-8 
MONTAURA-4 - POBLENSE-1 
STA.MARIA-1 - MONTAURA-7 
MONTAURA-0 - SALLISTA 2 
  
Golejadors: Cerda 12 / Tortella 10 / Ripoll 
8 / Cardona 3 / Joan Martí 3 / R. Fuster 2 
/ Tome 2 / Pau 1. 

Ocupant el 2n lloc de la taula amb 24 punts, 8 partits guanyats i 1 perdut. Han aconseguit 43 gols a 
favor i 10 en contra. 
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BENJAMINS F-7 
 
Resultats: 
AT.MONTAURA3 - BINISSALEM-4 
MARIA SALUD-8 - AT. MONTAURA-0 
AT.MONTAURA-1 - URBANITZACIONS-10 
S.EUGENIA-8 - AT.MONTAURA-4 
AT.MONTAURA-2 - SENCELLES-10 
SOLLER-4 – AT. MONTAURA-3 
AT,MONTAURA-0 - S. MARÇAL-17 
AT.BINISALEM-1 - MONTAURA-4 
  
Golejadors: Peñate 8 / Tome 3 / Bibi 2 / Blanco 
1 / Mousse 1 / Pujadas 1. 

Situats en 14è lloc a la taula, amb tres punts i 
17 gols a favor.  
 
  
PREBENJAMI F-8 
 

Resultats:  
AT.MONTAURA 1 - PBLENSE -8 
SALLISTA 4 - AT.MONTAURA-2 
AT.MONTAURA-3 - BEATO-2 
MURENSE-3 - AT. MONTAURA-3 
AT.MONTAURA-2 - C. PICAFORT-1 
CONSELL-5 - AT. MONTAURA-2 
AT.MONTAURA-1 - LLOSETENSE-5 
ALARO-0 - AT. MONTAURA-3 
AT,MONTAURA-2 - SA FORTALEZA- 4 
  
Golejadors: Arrom 5 / Biel 4 / Oriol 1 / 
Serra 1 / Ariel 1. 

Situats en el 10è lloc a la taula 
classificatòria, amb un total de 10 punts aconseguits guanyant 3 partits i perdent-ne 5, amb 19 gols a 
favor i 32 en contra.  
    
   
      

Torneig disputat entre el 27 i el 31 de desembre, destacar  la participació i animació del públic en els 
diferents partits, on a un dels quals gaudirem de la presència del president de la Federació el Sr. Miquel 
Bestard. Volem donar l’enhorabona als organitzadors, a tota la junta directiva i especialment destacar la 
feina feta per en Juli en Toni Rincon. També volem donar les gràcies als col·laboradors: Ajuntament de 
Mancor,  Sa Nostra i Bar Camp de Futbol. 

RESULTATS: JUVENILS CADETS ALEVÍ F-7 BENJAMI F-8/1 BENJAMÍ F-8/2 PREBENJAMI 

1r classificat At. Rafals Alaró At. Balears RCD Mallorca At. Balears Cide 

2n classificat Montaura Montaura Cide At. Rafal Cide At. Rafal 

3r classificat Martí Jordà Xilvar La Victòria Cide Montaura Montaura 

4t classificat Margaritense Llubí Montaura Montaura R. Molinar At. Balears 

MOLTS D’ANYS A TOTHOM!!! 
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CURSET DE TRIAL / NADAL 2011 
En els últims anys s’ha pogut observar un gran augment en el trial base balear, ja sigui amb 
nombre de participants o amb el nivell dels participants. 

A nivell de federació s’ha 
promocionat força bé la seva 
formació mitjançant l’escoleta de la 
Federació Balear de Motociclisme on 
després d’hores i hores s’han tret els 
seus posteriors fruits. 

Per aquesta raó decidirem organitzar 
un curset formatiu i intentar 
transmetre tota la nostra experiència 
per acabar de formar aquests joves 
pilots com a persones, transmetre el 
màxim de coneixements tàctics i 
perfeccionar la tècnica sobre la 
motocicleta. 

Dins l’apartat de la tàctica tractarem temes de gran importància que engloben el període que 
comprèn des de dos o tres dies abans d’una cursa fins a dos dies després de la cursa. Es 
donaren i s’explicaren una sèrie de tàctiques per a posar en pràctica abans, durant i després de 
la cursa. Trobarem oportú introduir un petit i senzill apartat de nutrició esportiva per tal de 
fomentar uns hàbits nutritius saludables. 

També es realitzà un petit taller de mecànica on s’explicaran els principals secrets d’una 
motocicleta de competició, s’explicaren i es demostraren una sèrie de pautes de com preparar 
la motocicleta abans d’una carrera. 

Dins l’apartat tècnic, que és desenvolupà el segon dia al matí, es feren dos grups que a mig 
matí es canviaren per tal de poder aprofitar al màxim els dos monitors. Es tractà la tècnica del 
trial en general, ja que només es disposà de 5 hores. 

Aquest curset tengué lloc els dies 27 i 28 de desembre, s’utilitzaren les instal·lacions del 
poliesportiu municipal de Mancor, un petit taller a una casa particular i una finca  ubicada a la 

pujada de Santa Llúcia. En total 
foren 10 els alumnes inscrits, 
realitzaren la inscripció on-line 
a la web de la federació balear 
de motociclisme, el cost de la 
inscripció fou de 60 € per pilot. 

Tots els inscrits gaudiren de 
dos dies inoblidables escoltant i 
aprenent de l’experiència dels 
seus monitors: 

Josep Seguí i Marc Horrach. 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el darrer trimestre de 1991 recordarem: 
Que dia 3 d’octubre s’inaugurà en el barri des Colomer el bar Pentagona regentat per Guillem 
Morro Mora. 
Que el dia 6 d’octubre es realitzà la I PUJADA A LLUC A PEU des de Mancor amb més de 350 
inscrits. 
Que dia 24 d’octubre, Guillem Far Reynés, professor de l’I.F.P. d’Inca, pronuncià una 
conferència sobre “L’objecció de consciència, un dret per a construir la pau”. 
Que a la darrera setmana d’octubre començaren les obres de tancament del camp de futbol de 
Turixant pels costats nord i oest, a càrrec del contractista mancorí Jordi Colom, amb un 
pressupost de 1.944.000 pessetes. 
Que dia 9 de novembre es celebrà la VIII JORNADA ESPORTIVA. 
Que dia 13 de novembre, el catedràtic de l’Universitat   de les Illes Balears, Roman Piña Homs, 
pronuncià una conferència sobre “Mallorca i el naixement de Texas i California”. 
Que dia 20 de novembre començà el curset de cuina i rebosteria nadalenca a càrrec d’Antònia 
Piña i Joan Abrines. 
Que dia 30 de novembre la “Coral del Puig de Selva” oferí un concert a l’església parroquial. 
Que dia 7 de desembre la companyia “Es Planiols” de Biniamar posà en escena en el Casal de 
Cultura, l’obra teatral “Un senyor damunt un ruc”. 
Que en el IX CONCURS DE BETLEMS foren premiats amb el primer premi es germans Macià i 
Maria Colom Jaume, amb el segon Pere Villalonga Martorell i amb el tercer Pere Abrines 
Amengual. 
Que a les matines de Nadal cantà la sibil·la Antònia 
Reus, l’àngel anunciador Catalina Gual i Pere Perelló 
pronuncià el sermó de la calenda 
Que l’entrevistat del trimestre a la revista 
“MONTAURA” fou Joan Gual Mora “jordió”. 
Els morts del trimestre foren: dia 5 d’octubre Manuel 
Vitaller Felipe natural d’Aragó i mestre nacional 
jubilat i organista de la parròquia, als 73 anys; dia 5 
de novembre, a la ciutat francesa de Lyon morí la 
mancorina Margalida Fontanet Martorell àlies 
vallaqueta; dia 14 de desembre morí Sebastià Ribot 
Riutort, natural de Petra era conegut com de son 
Collell; i dia 30 de desembre morí sobtadament 
Josep Mairata Bennassar des Rafals als 73 anys. 
Els naixements foren: dia 6 de novembre Catalina 
Coll Martorell, dia 24 de novembre Miquel Vallori 
Martorell i dia 8 de desembre Maria Cristina Sastre 
Colom. 
Sols es celebrà un matrimoni, el de Nofre Alba Mateu 
i Francisca Verger Coll a la parròquia del Beat 
Ramon Llull de Ciutat. 

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 17)
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Finals dels anys cinquanta del segle vint 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aquest grup d’amics es preparaven per anar a qualque festa o simplement a passar el 
capvespre d’un diumenge. Si era aquest el cas, ja es sabia el que els esperava: passejar 
fins el pont, amunt i avall, fins l’arribada de la fosca, i després seguir passejant en el que 
deien “fer voltes”, o sigui, plaça de Dalt, carrer Major, plaça de Baix i carrer Pàrroco 
Femenia. Després sopar i acabar la diada festiva anant en el cine d’en Pruna. 
 
Els fotografiats són, d’esquerra a dreta: Miquel Serra costa, Maria Reynés balaguera, 
Margalida Martí polleta, Lluïsa Munar cas ferrer i en Pere Pons puça de Campanet, encara 
que aquí era conegut com en Pedro de Massanella, ja que en aquesta possessió hi 
treballava ell, la seva mare i la seva germana. 
 
En Miquel costa morí d’accident de motocicleta dia 12 d’agost de 1961. Na Lluïsa i en Pedro 
es casaren i passaren a viure a Campanet. 
 

 
Comentaris: Gabriel Fiol i Mateu 
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Carrer Orient 
 
                Fotografia d’ahir, any 1960                           Fotografia d’avui, any 2011 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la fotografia, feta l’any 1960, podeu veure na Catalina Munar Mateu de can Mameta, en el 
carrer “Orient”. Segons podem trobar documentat en el llibre publicat l’any 1981, “Mancor 
de la Vall: Carrers i Places” d’en Gabriel Fiol i Mateu. Diu textualment: 
“En fer-se el retolament dels carrers de Mancor en el segle passat (XIX), aquest nom també 
comprenia la carretera d’Inca (ara carrer Salvador Beltran) a més del camí que enllaçava el 
carrer “Arroyo” amb el camí de la Font, enmig de les finques de “S’Hort” i “S’Ametllar”. 
Aquest camí tenia molt poques cases”. 
També diu, “que de més vell, la tirada que hi ha davant de la casa de “Son Morro”, no era 
pública sinó propietat de l’esmentada casa. L’ús continuat del caminal com enllaç, entre el 
camí d’Inca i el que conduïa al de la font, el convertí en públic”.
Amb la parcel·lació de la finca de “S’Ametllar” i l’obertura dels carrers  Nou i del Bisbe Nadal, 
esdevingué un camí de segona categoria”. També ho comenta a la mateixa publicació de 
l’any 1981, i diu així: “ Actualment el carrer d’Orient és un dels més pobres del poble, 
exceptuant el començament, la part restant segueix un traçat sinuós i irregular, sense cap 
casa a la part esquerra, i a la dreta hi ha els corrals de les cases que tenen la façana al 
carrer Nou”. 
Comprèn el camí que servia d’enllaç entre l’antic “Arroyo” i camí de “sa Font”. 
El dia 4 de novembre de l’any 1982, l’ajuntament d’aleshores, va aprovar la parcel·lació i 
conversió en trasts edificables, de la finca de s’Hort de Son Simó. 
Avui el carrer Orient, s’ha convertit en un dels carrers més emblemàtics de Mancor de la 
Vall. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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Els germans de can Ramon 
 
La foto que podeu veure a continuació té més de vuitanta-dos anys i està feta a la plaça de 
Baix. Són els fills del matrimoni l’amo en Ramon Arrom i la seva esposa Catalina Martorell, 
que tingueren set fills. 

 
Vegem un poc la seva història. No hi ha dubte que es tracta d’una família nombrosa, que jo 
diria en primer grau. Malgrat les penúries d’aquell temps sortiren cap endavant; els pares 
feren diferents tipus de feina relacionats amb el camp i a s’hort de Son Simó; després 
posaren una carnisseria a la plaça de Baix, a la casa que avui és de ca s’Escarrà. 
La primera per l’esquerra és una neboda del matrimoni, na Francisca, la seva mare va morir 
quan ella va néixer; era filla d’en Josep Ferraguet i va ser cuidada per la seva tia Pixedis, de 
can Ros, que després la se’n dugueren a França.  
Tot seguit la filla Antònia que viu a Tàrrega (Lleida), en Pedro, na Francisca, en Jaume, que 
ja va morir, de petit, quan tenia cinc anys, la seva tia Maria, que vivia a Ruan (França) se 
l’endugué a viure allà i no tornà fins als devuit anys. La darrere, a la dreta, és na Catalina, 
que també ja ha mort. Després d’haver nat en Pedro, varen tenir un altre fill, que li posaren 
Ramon, i que va morir; després en tengueren un altre, que també li tornaren posar el nom 
de Ramon, però no està a la foto perquè encara no havia nascut. 
Cal dir que alguns familiars de la família de can Ferraguet i de can Ros, emigraren a França 
per cercar uns millors queviures i alguns d’ells no han tornat mai més a Mancor. 
 

Foto propietat de la família i arreglada per Eduard Rovira 
Comentaris Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Unes jovençanes 

No en poques ocasions resulta difícil fer alguns comentaris de fotografies on els 
protagonistes ja ens han deixat per a sempre, i ni els seus familiars o amics tampoc són 
capaços de descobrir les imatges ni el lloc on eren ni el que podien fer fa setanta o vuitanta 
anys. 
A la imatge d’avui, amb aquestes jovençanes acompanyades de dos jovençans, he parlat 
amb alguna d’elles i cap recorda el que feien ni on es feren la foto, el que si coincidiren en 
què totes encara eren fadrines però que tal vegada alguna d’elles ja tenia posat l’ull amb 
algun jovenet de Mancor ó dels pobles voltants. 
Però no hem vaig donar per vençut amb les explicacions rebudes i vaig seguir investigant. 
Una d’elles em digué, si mal no record, que la fotografia fou realitzada l’any 1962 a les 
festes de Biniamar. Aleshores encara es feia feina els dissabtes fins a migdia i després calia 
ajudar a ca teva a fer la neteja (com solíem dir fer dissabte), llavors havíem de conquistar 
els pares amb antelació per deixar-nos anar a festa. Per les cares de felicitat que tots 
porten, ens donen entendre que havien passat un dissabte divertit sense malts de caps i a 
l’espera que arribassin les fires d’Inca, que no era com avui que fan un parell de fires cada 
diumenge a distints llocs de la nostra illa.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fotografia que l’ha millorada molt n’Eduard Rovira, podeu veure a la fila de darrera 
d’esquerra a dreta, Catalina Ripoll de can Tiá, Teresa Munar de cas Farré, Joan Móra de so 
na Vaquera, Antònia Mateu de can Figueta, Margalida Móra de ca sa Taparera, la que es 
veu poc, na Catalina Martorell de cas Saboner, Arnau Mateu de can Confit, davant, Paca 
Mateu de ca na Salopa i Joana Martorell de can Francinaina. 

Comentaris: Gabriel Pocoví de can Pastora
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