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CRÒNICA 
GENER 

Dia 5 arribaren carregats de joguines els Reis 
Mags d’Orient que repartiren a tots els infants 
de Mancor. 

 
Dia 7 tingué lloc la tradicional xocolatada a 
Santa Llúcia, obsequi de l’Ajuntament a tots els 
assistents. 

 
El mateix dia a l’església tingué lloc el Concert 
de Reis a càrrec de l’Schola Cantorum de 
Mallorca. 

El mateix dia 7 morí Maria Llull Rosselló de can 
Monà a l’edat de 100 anys. Descansi en pau. 

Els dies 14 i 15 tingueren lloc els diferents actes 
programats per celebrar la festa de Sant Antoni. 

Dia 17 morí a Inca el mancorí José Balaguer 
Vicens de can Pep des Forn, tenia 85 anys. 
Descansi en pau. 

Dia 22 morí Rosa París Pou de can Raulleta a 
l’edat de 75 anys. Descansi en pau. 

Dia 24 nasqué Gerard, fill de Ramon Llobera i 
Maria Margalida Mir. Enhorabona. 

FEBRER 

Dia 2 va néixer Clàudia, filla de Carlos Ferrer i 
Maria del Mar Tous. Enhorabona. 

El mateix dia 2 la presidenta del Consell de 
Mallorca, Sra. Maria Salom, visità el nostre 
poble i lliurà el distintiu “Serra de Tramuntana, 
Paisatge Cultural”. 

Dia 3 arribà una onada de fred siberià que deixà 
Mancor cobert de neu durant tot el cap de 
setmana. 

 
Dia 4 morí a Can Picafort la mancorina Juana 
Ripoll Frontera de can Solé, tenia 88 anys. 
Descansi en pau. 

Dia 6 morí Maria Gual Fiol de can Gros a l’edat 
de 88 anys. Descansi en pau. 

Dia 9 a la sala de conferències de l’Ajuntament 
tingué lloc una reunió informativa per iniciar el I 
Curs de Batucada Infantil, adreçat a al·lots entre 
12 i 16 anys. 
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Dia 11 a Mancor tornà a nevar. Així, foren dos 
cap de setmanes consecutius en que es pogué 
gaudir de veure el poble nevat. 

El mateix dia un grup de mancorins foren a 
l’excursió organitzada per l’Ajuntament a Sa Fita 
des Ram (Esporles). A pesar de les previsions 
de mal temps tingueren un bon dia per gaudir de 
la neu. 

Dia 13 un grup de joves de diferents pobles de 
Mallorca partiren cap a Itàlia per assistir durant 
quatre dies a unes jornades d’un projecte 
europeu  sobre la problemàtica d’aconseguir  
llocs de feina per a la joventut. Entre aquest 
grup hi havia tres mancorins: Victòria Martorell, 
Antònia Coll i Pep Frontera. 

Dia 14 fou notícia a premsa el lliurament per 
part de l’Ajuntament, de les firmes recollides 
pels mancorins a favor de la baixada del corb 
Rasputín, davant la denúncia presentada contra 
l’Ajuntament per part de la “Societat Protectora 
d’Animals i Plantes de Mallorca” a la Conselleria 
de Medi Ambient del Govern. 

Dia 17 s’inicià la celebració del Carnaval amb un 
taller de màscares a la biblioteca. Els actes 
continuaren tot el cap de setmana i finalitzaren 
el dimarts amb la torrada de sardina. Degut al 
mal temps es va suspendre l’acte de l’enterro. 

MARÇ 

Dia 1 morí a Inca Pilar de Arcos Amengual a 
l’edat de 81 anys. Descansi en pau. 

Dia 3 nasqué Miquel Àngel, fill de José Maria 
Fernández i Antònia Cifre. Enhorabona. 

Dia 6 nasqué Aina, filla de Juan Enrique 
Jiménez i Maria Agustina Payeras. Enhorabona. 

Dia 7 nasqué Xisca, filla de Pedro Amer i 
Magdalena Martorell. Enhorabona. 

Dia 11 tingué lloc la  Massanella Xtrem’12, l’inici 
i el final d’aquesta cursa de muntanya va ser a 
la plaça de l’Ajuntament. 
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Dia 17 a la plaça de l’Ajuntament tingué lloc la 
primera actuació en compliment de la nova 
normativa  sobre la tinença d’animals de 
companyia. En aquesta ocasió es varen censar 
94 cans i es posaren 52 vacunes contra la ràbia. 

Dia 20 morí a Palma Francisca Mateu Alorda de 
sa Coma, tenia 99 anys. Descansi en pau. 

Dia 23 morí Michael Gidney nascut a Londres el 
1931, arribà a Mancor a finals 1988 on hi visqué 
fins al final dels seus dies. La seva companyera 
sentimental ens ha fet arribà el següent escrit: 
“Ara que en Michael ens ha deixat i ell no us ho 
pot dir de paraula us vull fer arribar el seu 
comiat i al mateix temps la seva gratitud per 
haver format part d’aquest poble que ell 
estimava com a propi. No es cansava de repetir-
me com n’era d’afortunat de poder viure a 
Mancor!. 
La seva salut darrerament era molt feble, però 
ell es mantenia optimista. Malauradament no va 
poder guanyar la seva darrera batalla i va morir 
tranquil·lament i acompanyat el divendres al 
migdia. Ha tingut una vida plena i l’ha sabut 
gaudir. 
No vol dols ni plors només un brindis i un adéu. 
Serà enterrat en la intimitat, com ell volia, al 
cementiri de Valldemossa”. 
Descansi en pau. 

Dia 24 l’Ajuntament organitzà una excursió al 
puig de Sa Gubia en el terme municipal de 
Bunyola. L’itinerari s’inicià a Can Penasso, 
pujaren al Puig i baixaren cap a Pastorix, 
Raixeta i Raixa, per tornar finalment al lloc de 
l’inici. La caminada durà unes quatre hores i els 
assistents tingueren un dia solejat el que afavorí 
gaudir d’unes esplèndides vistes. 

Dia 25 s’organitzà un dinar al Casal de Cultura 
per tal de recaptar dotblers per a la restauració 
de les campanes. Els més de cent assistents 
pogueren gaudir d’un bon arròs brut cuinat per 
voluntaris. 

Dia 27 la consellera de Benestar Social i 
presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 
Sra. Catalina Cirer, a la sala de conferències de 
l’Ajuntament lliurà diplomes a tots els 
participants del programa “Estimulació cognitiva” 
conegut com el Taller de Memòria. 

Dia 28 foren baixades les campanes per ser 
transportades cap a València i ser restaurades. 

Dia 31 nasqué Biel, fill de Biel Alorda i de la 
regidora d’Educació i Afers Socials Dolors 
Busquets. Enhorabona. 
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         SANT ANTONI 
La festa de Sant Antoni es celebrà el cap de setmana del 14 i 15 
de gener, foren dos dies acompanyats de bon temps que animà 
als mancorins a participar en els diferents actes. 

El dissabte dematí amics de la 3a Edat es reuniren 
al seu local per condimentar la carn i preparar les 
bosses per a la torrada. 

Com és habitual la festa s’inicià amb l’amollada de 
coets i encesa del fogueró a la plaça d’Alt. A 
continuació sortiren els dimonions a voltejar pels 
carrers del poble i animar la festa. 

El sopar 
fou de la tradicional torrada de llom i xulla, tots els 
assistents pogueren comprar el tiquet per 5 €. Aquest 
any els alumnes del CP Montaura tornaren a vendre 
coques dolces amb la finalitat de recaptar doblers per 
al viatge d’estudis. 

 
 
La novetat d’aquest any fou la I SONADA DE 
XIMBOMBES que substituí al ball a Can Bernat. 
Foren molts els que s’atreviren  a fer-la sonar i 
cantar gloses animats per la calentor del 
fogueró i una copeta d’herbes dolces. 

El diumenge tingué lloc la 
davallada de “Rasputín”, el 
corb que des de fa més de 
trenta anys porta un tros 
de pa, des del campanar 
fins a la barraca col·locada 
a la plaça de l’Ajuntament, 
a Sant Pau i a Sant  Antoni. A pesar de la gran 
expectació que desperta aquest acte i dels bons cuida 
ments de l’animal per part dels seus amos hi ha hagut 
una denúncia per maltractament al corb. Aquest fet ha 
mobilitzat als mancorins que han recollit firmes per tal 
de paralitzar la denúncia i poder seguir gaudint 
d’aquesta tradició al nostre poble. 
 
 
 Cartell divulgatiu 

a favor de la baixada del corb 
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A continuació tingueren lloc les beneïdes de Sant 
Antoni que comptaren amb una gran participació 
tant d’animals com de carrosses i foren animades 
per un nombrós públic. 

 
Les carrosses que obtingueren una millor 
qualificació foren les següents:  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquests foren els animals premiats per ser considerats de més interès 
pel jurat: 

1r premi: 
L’Esplai fa matances  

2n premi: 
Es molí de s’Hort  

3r premi: 
Granjatukada  

Truja i porcellets 
Jaume Martorell 

Cavall de Coloma Alba
Cabra 

Miquel Bonafè Pàg.: 7
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Com a altres anys totes les disfresses que entraren al local abans de les 1:00h participaren en 
el concurs. Les disfresses premiades d’aquest anys foren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
El diumenge capvespre foren molts els 
infants acompanyats pels seus pares i 
amics que es concentraren a la plaça 
de l’Ajuntament per participar a la 
Rueta. Aquest any fou animada pel 
grup d’animació infantil MEL I SUCRE. 
Com a altres ocasions es repartiren 
bosses de llepolies a tots els nin i nines 
que anaven disfressats. 

 

El dimarts estava programat l’ENTERRO DE LA 
SARDINA, aquest acte es va suspendre pel mal 
temps. No obstant, es va poder sopar de sardina 
torrada i els dotblers recollits en la venda dels 
tiquets foren destinats a la restauració de les 
campanes. 

DRAKUIN 
Premi individual masculí 

AVATAR 
1r premi de comparsa 

XINESA 
Premi individual femení 

DUQUESA DE ALBA i ALFONSO DIEZ 
2n premi de comparsa 

SEVILLANES 
3r premi de comparsa 

MARIETES 
Premi a la comparsa 

més animada i divertida 
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AJUNTAMENT 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 4 DE GENER DE 
2012 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Polígon 2, parcel·la 136. 
o Disseminats: 3016 i 3058. 
o Plaça d’Alt, 14. 
o Conia 2107. 
o Polígon 3, parcel·la 346. 

El grup municipal del PSM-IV eleva al Ple una 
moció sobre l’emissió de pel·lícules estrangeres 
en català a la televisió autonòmica. 
Concretament l’acord que proposen és: “Que 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall demani al 
Govern Balear i al seu Conseller de Presidència, 
Sr. Antonio Gómez, com a director general 
d’IB3, que la cadena autonòmica de les Illes 
Balears torni a emetre les sèries i pel·lícules 
estrangeres en català, a més d’altres opcions”. 

El portaveu del PSM-IV, Sr. Villalonga, llegeix la 
Moció i posteriorment pren la paraula el Sr. 
Josep Frontera per dir que sí existeix la Llei 
d’IB3 però que no determina que tot s’hagi 
d’emetre en català. Per altra banda comenta 
que hi ha diferents partits que inclús diuen que 
no es televisi tot en català i demanen que a part 
de català o castellà també s’utilitzi l’anglès per 
tal de promoure el trilingüisme en els infants 
amb dibuixos animats. També explica que si 
posen pel·lícules en castellà és perquè s’ha 
trobat un estoc molt gran de pel·lícules en 
castellà  i el doblatge d’aquestes és car i a més 
s’ha d’enviar a Catalunya per fer-ho. A part de 
que TV3 vol emetre primer la pel·lícula i això ja 
no és una novetat per la cadena IB3. El regidor 
Gallardo comenta que si no és impediment que 
es faci en castellà per altres cadenes tampoc ha 
de ser impediment que s’emeti per TV3 primer. 

Després de discutir els distints punts de vista el 
Ple acorda no aprovar la moció amb els vots en 
contra dels regidors del PP i els vots favorables 
del PSM-IV i del PSOE. 

La regidora del PSOE formula el següent prec: 
“La sortida de l’aparcament del cementiri té un 
greu problema de visibilitat que es pot resoldre 
col·locant un mirall al carrer de Biniarroi. 
Sol·licitam que s’estudiï la possibilitat d’instal·lar-
ne un abans de que hi hagi un accident (aquest 

tram és molt freqüentat per ciclistes). Si la 
competència no és de l’Ajuntament que es faci 
la consulta a l’òrgan pertinent.” 
El tinent de batle Joan Toni Ripoll comenta que 
el policia local ja ha mirat la possible ubicació 
del mirall i que tot d’una que l’economia ho 
permeti es posarà. 

El grup del PSM-IV presenta una sèrie de 
preguntes que són contestades per l’equip de 
govern: 

1.- Quin és el cost anual del Centre de Dia de 
Mancor? Quina és la previsió pel pressupost del 
2012? 

SAD I CENTRE DE DIA 2011  
 INGRESSOS
SAD aportació usuaris 2.461,50  
Places CD conveniades (usuaris) 3.161,56 
Places CD conveniades (Govern-
No cobrats) 29.393,43 
Places CD municipals  1.184  
Teleassistència 1.550  
TOTAL 37.750,49 € 
  
TOTAL REAL 8.357,06 € 
  
 DESPESES 
Treballadora social 3683,99 
Fisioterapeuta 2h/setm 3.108  
Infemera 2h/setm 2.808,89 
Treballadores familiars 36631,53 
Netejadora 2094,16 
Farmàcia 403,87 
Menús diaris restaurant 2.160,58  
Aprop 528,84  
Teleassistència 2.135,04  
TOTAL 53.554,9 € 
 
Com es pot veure les places conveniades no 
s’han cobrat encara, i si ens paguessin tot el 
que ens deuen i hauria un dèficit d’uns 15.000 
euros. També vol aclarir que el Govern paga 
aproximadament 24.000 euros cada any per 
pagar la construcció del Centre de Dia i que si 
tancam el Centre ens llevarien aquesta 
aportació i l’hauríem de pagar nosaltres. 

 2.- Del pla energètic que es va presentar quines 
mesures voleu dur a terme? Qui i com es farà el 
seguiment?  Amb quin pressupost? 
Les mesures que es volen dur a terme són: 

Pàg.: 10
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� S’està mirant la opció de posar una 
planta fotovoltàica d’autoconsum en el 
camp de futbol per llevar les despeses 
de corrent del mateix. 

� Per altra banda es vol fer una enllumenat 
públic amb lluminàries LED i també als 
edificis públic. 

� Està previst electrificar el pou de Sa 
Vinyassa. 

Totes aquestes opcions estan pendents de tenir 
els medis necessaris per fer-les i de pressupost 
esperant poder acollir-se a qualque subvenció. 
La persona que farà el seguiment serà el regidor 
Ripoll.  
La regidora Alba comenta si es pot incloure dins 
el pressupost 2012 i el regidor Ripoll li contesta 
que en aquests moments no hi ha doblers. 

3.- Referent al tema de l´escola, hi ha novetats? 
El Batle comenta que fan feina en la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries i que per 
part de la Conselleria d’Educació no hi ha cap 
resposta en temes de doblers. A més, posa de 
manifest que l’escola és la màxima prioritat per 
l’Ajuntament. 

El regidor Villalonga sol·licita informació sobre 
les notícies publicades a premsa els darrers 
dies respecte a la sentència que obliga a 
l’esbucament d’un edifici amb llicència 
municipal. 
El batle diu que tenia la intenció d’informar al 
Ple damunt aquestes notícies. Vol contar un poc 
la història de d’aquesta llicència. Diu que en un 
principi hi havia una casa de més de 150 m2 i es 
va sol·licitar una ampliació, però en lloc de fer 
l’ampliació aferrada al que hi havia, la va fer a 
17 metres de la construcció inicial. Quan 
l’Ajuntament va tenir constància dels fets, va 
obrir un expedient d’infracció urbanística que 
tenia informes favorables i es va optar per posar 
una sanció. No obstant, el Tribunal ha ordenat la 
demolició i així es farà.  
El mateix regidor Villalonga demana què costarà 
la demolició i el batle respon que ho pagarà el 
propietari. La regidora Alba comenta que diuen 
que l’ha de pagar l’Ajuntament i el batle afirma 
que la pagarà el propietari. 

Per altre banda, el regidor Gallardo comenta 
que respecte a l’esborrany de modificació de la 
llei de funció pública no ha rebut contestació per 
part de l’equip de govern de l’Ajuntament. El 
regidor Frontera diu que respecte al punt de que 
el català sigui requisit per accedir a la funció 
pública, la resposta és que no es canviarà 
l’opinió del Partit i en quant als altres punts, es 
poden debatre. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 30 DE GENER 
DE 2012 
El Ple de l’Ajuntament amb els vots favorables 
dels regidors del PP i el  vot en contra dels 
regidors del PSM-IV acorda concertar amb Sa 
Nostra,  una operació de crèdit per import de 
225.000,00 euros, destinada a necessitats 
transitòries de tresoreria. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 7 DE MARÇ DE 
2012 
La secretària dóna compte dels Decrets de 
Batlia:  

- Llicències d’obra menor: 
o Carrer Es Pedregaret, 4. 

- Llicències d’obra major: 
o Carrer Bartomeu Reus, 22. 

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

o Carrer Margalida Sintes, s/n. 
o Carrer Sa Font, 1B. 

El Ple acorda per unanimitat aprovar inicialment 
el Reglament del Servei de teleassistència. 

Davant la denúncia per part de la “Societat 
Protectora d’Animals i Plantes de Mallorca” 
sobre la tradicional Baixada del Corb a les 
Beneïdes de Sant Antoni, el Ple de l’Ajuntament 
acorda amb el vot a favor del PP i l’abstenció 
del PSM-IV i el PSOE, fer constar que en aquest 
acte no es fa cap tipus de tortura, ni de 
maltractament, ni de sofriment a l’animal i que la 
Baixada del Corb és una tradició a les Beneïdes 
de Sant Antoni de Mancor. El regidor Gallardo 
discrepa en que sigui una tradició. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot en contra dels 
regidors del PP, sent el vot del Batle de qualitat, 
l’abstenció de la regidora Busquets i el vot 
favorable dels regidors del PSM-IV i del PSOE 
acorda no aprovar la Moció presentada pel grup 
municipal del PSM-IV sobre el considerar 
imprescindible que el coneixement del català 
sigui un requisit per accedir a l’Administració 
autonòmica de les Illes Balears. 

A proposta del grup municipal socialista PSIB-
PSOE el Ple de l’Ajuntament acorda per 
unanimitat fer una reunió el primer dimecres de 
cada mes que no hi hagi Plenari per tal de 
debatre sobre les necessitats d’inversions al 
poble. 

L’equip de govern contesta a les preguntes 
formulades pel PSM-IV: 

1.- Qui són les persones responsables de 
publicar la revista Montaura i, concretament, les 
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actes dels plenaris de l’Ajuntament? 
Quan en Biel Fiol deixà la coordinació de la 
revista Montaura, na Margalida Pocoví, que 
aleshores era la regidora d’Educació i Cultura 
en aquesta Ajuntament, assumí aquesta tasca. 
A la primera revista que coordinà es va publicar 
un breu escrit on es recordaven les novetats i es 
notificà que tots els interessats en fer 
aportacions ho podien fer  adreçant-se a 
montaurarevista@hotmail.com. Després de 
deixar el càrrec de regidora, na Margalida 
Pocoví s’oferí per seguir col·laborant amb la 
coordinació de la revista, fet que valorarem 
positivament i per això segueix amb aquesta 
tasca. 
Per altre banda, cal recordar que els 
responsables dels articles que apareixen són les 
persones que els han escrit, tal com surt 
publicat a cada edició de la revista: 
“Els articles signats expressen únicament 
l’opinió dels seus autors”. 
Respecte a les actes dels plenaris dir que no 
surten signats arrel d’una decisió presa fa molts 
d’anys, ja que es pensà que de qualque manera 
hi participaven tots els regidors. Actualment, els 
resums són escrits pel regidor Pep Frontera en 
coordinació amb na Margalida Pocoví, no cal 
recordar que es fan a partir de les actes 
redactades per la secretària de l’Ajuntament. 

2.- Quan presentareu el pressupost municipal 
de l’any 2012? 
Les nostres intencions són que abans de dia 31 
de març el pressupost municipal de l’any 2012 
estigui acabat i presentat. 

3.- L´IBsalut ha informat a l´Ajuntament de les 
retallades que pateix i patirà la unitat bàsica de 
Mancor de la Vall? Quines són? 
Aquesta pregunta es contesta verbalment 
perquè el batle diu que s’ha enterat a les 17 
hores, informalment, que la gent anava al metge 
sense demanar hora i per posar un poc d’ordre 
s’ha establert que s’agafi gent fins una hora 
determinada i la obligatorietat de demanar hora, 
ell no està d’acord i si quan ho sàpiga 
formalment, si és així, protestarà. 

4.- La sentència n.889/2011 del TSJB 
condemna l´Ajuntament de Mancor de la Vall a 
enderrocar dues edificacions. El Sr. Coll ens 
afirmà que l´enderrocament tendrà un cost 0 per 
l´Ajuntament i que estava previst que el cost el 
pagui el propietari. Quines són les passes duites 
a terme fins ara? Ja hi ha un compromís per 
escrit i firmat per part del propietari per fer-se 
càrrec del cost? Volem que se’ns garanteixi que 
realment al poble aquesta sentència no li 
costarà res. 
El recurs contenciós-administratiu s’interposa 
contra la concessió per part de l’Ajuntament 

d’unes llicències d’obra a favor del Sr. Simó 
Alba, el qual ha estat part dintre del procediment 
judicial. 
No s’ha duit a terme cap passa a dia d’avui ja 
que no s’ha exhaurit el termini de compliment 
voluntari de la sentència.  
Si l’administrat no compleix voluntàriament la 
sentència, l’Ajuntament el requerirà per tal de 
que així ho faci i si no fos així es durà a terme el 
compliment per part de l’Ajuntament. 
Al llarg de tot el procediment el propietari 
sempre ha manifestat la seva voluntat de dur a 
terme el compliment de la sentencia que es 
dicti. 
El regidor Villalonga pren la paraula per 
demanar si no ho fa el Sr. Alba, l’ha de fer 
l’Ajuntament? El batle respon si no es fien de les 
paraules i el regidor  Gallardo respon que no, 
perquè són polítics. 

5.- Hi ha més processos judicials on el nostre 
Ajuntament hi estigui implicat? 
No hi ha cap altre procés judicial on el nostre 
ajuntament hi estigui implicat. 

6.- Tot i l’existència d’una normativa per 
controlar els cans que no van lligats pel carrer, 
és evident la presència de cans que no van 
lligats, així com de gent incívica que no recull 
les deposicions d’aquests animals. En zones de 
pas habitual pels infants com el Pont que va a 
l’escola, l’escoleta i el poliesportiu molt sovint hi 
ha defecacions d’animals. Pensa controlar 
l’Ajuntament aquest tema d’alguna manera? 
Sí, l’Ajuntament intenta controlar aquest tema, 
inclús s’estan preparant campanyes per motivar 
a la població a posar xip i censar tots els cans o 
animals de companyia, tindrà lloc dia 17 de 
març. Una vegada feta aquesta campanya, està 
programat fer fulletons informatius per donar a 
conèixer les diferents normatives existents al 
municipi pel control dels cans o animals de 
companyia. Quan la gent estigui informada, 
podrem afrontar el problema i posar remei. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 28 DE MARÇ DE 
2012 
La secretària-interventora informa: 

- Relació de factures als proveïdors. 
- L’Ajuntament de Mancor no cal redactar 

el Pla d’ajust establert al “Real Decreto-
Ley 4/2012, de 24 de febrero”, segons 
l’assistència tècnica del Consell de 
Mallorca. 

El Ple es dona per assabentat dels dos punts 
exposats. 

Pàg.: 12

Rev 1r T 2012web.pdf   12 18/04/2012   12:51:26



La
l’A
de
els
po
va
sa

Ca
ac
ca
xip
qu
ma
es
no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a primera c
Ajuntament
els ciutada
s veterinar
osar les va
acuna con
anitària la s

al mencio
cceptada p
ans, es lliur
ps i s’inject
ueda molta
ancorins q

s posin en
ormalitzar l

NORM

 E
e
l’A
d
d
a

 L

 A

 L
A
p

 Q
e
h

 Q
m

 Q
z
c

campanya 
t on juntam
ns residen
ris de Natu
acunes que
tra la ràb

seva tinenç

nar que 
pels ciutad
raren 26 ca
taren 52 va
a feina p

que possee
n contacte
a tinença d

MES GENER

Els posseïdo
stiguin emp
Ajuntament
e cans tene
e residènci
fectin als ca

a tinença d

A la via públ

’ús de mor
Així com l’o

otencialme

Queda proh
spais lliure
auran de pr

Queda proh
mobiliari urb

Queda proh
ones espor
ulturals... 

es realitzà
ment amb e
nts a Manc
ura Parc pe
e els prop
ia que fou
ça. 

aquesta p
dans ja qu
artilles san
acunes co

per fer, es
eixen cans
e amb la 
de l’anima

RALS PER 

ors de cans
padronats a
t. Els prime
en l’obligac
a, o la tran
ans del term

e cans sen

ica, tots els

rrió és oblig
obtenció d’
nt perillosos

hibit l’aband
s públics o
rocedir a re

ibit que els
à.  

ibida l’entra
rtives, educ

A
L’Ajunta
ordinària
l’Ordena
Compan
campan
normativ

à dia 17 d
els serveis
cor de la Va
er a col·loc
ietaris dels
u obligatò

primera a
e varen s

nitàries, s’im
ontra la ràb
s recoma
s i no els t
policia loc
l. 

A LA CON

s, que ho s
a l’Ajuntam
rs 6 mesos

ció de comu
sferència d

me municipa

se que s’ha

s cans han d

gatori per al
’una llicènc
s.  

dó d’excrem
o privats de
ecollir-los. 

s animals re

ada d’anim
catives, cul

ANIMA
ament de 
a de dia 
ança Mu
nyia. Per 
yes inform
va. 

e març de
s de Natura
all. L’Ajunt
car el siste
s animals 

òria per aq

cció fou 
er censats
mplantaren

bia. No obs
na a tos 
enen cens
cal per tal

VIVÈNCIA 

siguin per q
ment de Ma

, serà gratu
unicar al cen
del ca, o alt
al, en el ter

agi implanta

d’anar lligat

ls animals d
cia municip

ments que 
e concurrèn

ealitzin deje

als de com
turals, a le

ALS DE
Mancor 
2 de no

nicipal R
aquest 

matives per

e les 09:00
a Parc i Po
tament neg
ema d’iden
consideres
quells que

ben 
s 94 
n 34 
stant 

els 
sats, 
l de 

 AMB ELS

qualsevol tí
ancor de la 
uït. Així mat
ns caní mu
res modific
mini màxim

at el xip, ser

ts per mitjà 

d’aquelles r
pal especia

puguin pro
ncia pública

eccions líqu

mpanyia, pe
es piscines 

E COM
de la Va
ovembre 

Reguladora
motiu s

r donar a 

0 a les 13:
olicia Loca
gocià uns p
ntificació de
ssin oportu

e no acred

S ANIMALS

ítol i, reside
Vall, els h

eix els prop
nicipal els c
acions que

m de deu die

rà sanciona

d’una corre

races poten
al per a la

oduir els ca
a. Els propi

uides a faça

er raons hig
municipals

MPANY
all en ses

de 2011 
a dels A
s’ha estim
conèixer a

00 hores a
l, es censa
preus asse
e l’animal 
unes, a ex
ditaren am

 DE COMP

eixin habitu
hauran de 
pietaris o po
canvis de d
 es produe

es. 

at. 

etja o caden

ncialment p
a tinença d

ans a les v
ietaris o po

anes d’imm

giènico-san
s, als parcs

YIA 
ssió plenà

va aprov
Animals 

mat realitz
aquesta no

a la plaça 
aren els ca
equibles am
(XIP), i pe
xcepció de
mb la cart

PANYIA 

ualment o 
censar a 

osseïdors 
domicili, o 
ixin i que 

na.  

perilloses. 
d’animals 

vies i els 
osseïdors 

mobles i a 

nitàries, a 
s infantils 

ària 
var 
de 
zar 
ova 

de 
ans 
mb 

er a 
e la 
tilla 

Pàg.: 13

Rev 1r T 2012web.pdf   13 18/04/2012   12:51:26



 
 
 

 
 
 

DES DE L’ARXIU 
 

NUESTRO PUEBLO (1) 
                                      
Per entendre i valorar l’objecte del present article cal contextualitzar-lo. NUESTRO PUEBLO, 
publicació mancorina, naixé el 1945, sis anys després d’haver finalitzat la guerra civil (1936 - 
1939). Veurem, en aquesta primera entrega i una segona posterior, com n’és d’important per a 
la memòria de les generacions futures una publicació escrita. 
 
NUESTRO PUEBLO fou un periòdic mensual, que veié la primera llum el mes d’agost de 1945. 
En sortiren trenta-un números seguits, essent, per tant, el darrer, el de febrer de 1948. L’arxiu 
municipal en disposa quasi la totalitat, provinent del fons B.FIOL. N’hem inventariat vint-i-set 
números originals, el 29è migpartit, el 28è fotocopiat i hi manquen els exemplars 25è 26è, 
corresponents a l’agost i setembre de 1947. Cada número consta d’un únic full ciclostil.lat, 
escrit originalmente a màquina. La qualitat, tant del paper com de la impressió, és paupèrrima i 
aiximateix palesa la poca manya de qui va picar el mecanoscrit. De tota manera és convenient 
ressenyar que, tot i la pobresa d’aquest futllet, aconseguir treure’l al carrer cada mes durant 
dos anys i mig, suposa un enorme esforç per part de qui n’era l’ideòleg i autor material, D. 
Miquel Bonafé, “es capellà Barraqueta”. El material requerit - el paper, la tinta, la primitiva 
“impressora” - escassejava i era molt car. L’extraordinària pobresa del moment, els “anys de sa 
fam”, es fa patent en aquesta humil publicació mensual, d’un  full escrit a les dues cares, més 
imperfecta la reversa, suposo perquè, a la segona passada per la màquina la tintada era més 
dèbil. 
 
NUESTRO PUEBLO aparegué escrit en castellà en la seva totalitat (exceptuant algunes 
expressions en la secció  d’acudits, que de cap manera s’entendrien fora del col·loquial 
mallorquí), cosa absolutament normal en aquelles circumstàncies. Així com ara pot causar 
estranyesa veure una publicació nostrada en castellà, llavors ocorria exactament al revés: 
parlaves en mallorquí i llegies i escrivies - tot, sense excepció - en castellà. Fruita del temps. 
 
El periòdic sortia com a òrgan d’A.C. MANCOR DEL VALLE. L’Acció Catòlica era, aleshores, 
un moviment molt actiu a tot l’estat, potenciat per la Santa Seu arreu del món. Era per tant un 
moviment molt compromès amb el catolicisme i, en el cas d’Espanya, amb el règim polític, 
sorgit al final de la guerra civil (1936 - 1939) i es mostrava combatiu amb la dissidència tant 
religiosa com política. Aquesta ideologia político-religiosa traspúa en tots els números. Així 
NUESTRO PUEBLO neix, l’agost de 1945, amb UN SALUDO on llegim “…haremos llegar a 
todos los nuestros los ecos de nuestro ideal de hacer de España Vanguardia de la Cristiandad, 
de ganar para Cristo toda la juventud española, de proyectar sobre Europa y el mundo entero 
nuestra vida sobrenatural…”. La meta de les activitas mancorines era molt ambiciosa, gairebé 
sense límits. 
 
L’Acció Catòlica estava estructurada en delegacions al front de les quals havia un delegat, que, 
en el cas de Mancor, fou Mn. Bonafé. D. Miquel n’era l’ànima i motor. NUESTRO PUEBLO li 
deu en exclusiva els dos anys i mig de vida, de manera que D. Miquel moria dia 1 de maig de 
1948 i el darrer NUESTRO PUEBLO aparegué el febrer del mateix any, fet que en palesa la 
dependència absoluta. 
 
La titularitat de l’imprès s’identificava a la part superior de la  primera cara amb l’escut de 
l’Acció Catòlica i un dibuix a l’esquerra, al·lusiu, quasi sempre, al temps estacional o festiu. 
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El contingut va seguir sempre el mateix patró: 
    Anvers 

1. Una introducció o salutació doctrinal de 
caire religiós. 
2. Informació sobre les acitivitats de l’Accíó 
Catòlica local. 
3. Informació de les activitas esportives. En 
aquest punt l’AC mancorina fou molt 
dinàmica. 
4. Informació religiosa local. 
5. Casualment, alguna altra informació 
puntual no mensual. 
 
 
 

 
 
 
Revers 
1. Unes pinzellades de la història de Mancor, 
recollides del llibre del capellà de Turixant, D. 
Bernadí Mateu, publicat a l’inici del s.XX. 
2.. Informació demogràfica i social local: 
naixements, defuncions, extremuncions, malalties, 
matrimonis, quintades… Aquest apartat és, sens 
dubte, el més atractiu des del punt de vista històric, de manera que més endavant em serà 
objecte d’una segona entrega. 
3. Un concurs de preguntes curioses i ingenioses, titulat “¿Quieres un duro…Sí?”. N’ha 
apareixia la solució el mes següent. Quasi mai va haver-hi respostes encertades. 
4. Una secció d’acudits que es deia  “A mi me gusta un chiste”. 
 
Permeteu-me un reflexió final, que enllaça amb l’afirmació del començament. Des de molt vell 
existeix una dita molt actual: “verba volant, scripta manent”, les paraules (sorgides de la boca) 
volen, les escrites queden. La veritat de la sentència llatina brilla en la senzillesa i humilitat de 
NUESTRO PUEBLO. 
 
Tomeu Ripoll Pou 

Nº 7 – Febrer 1946
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
 
GENER: Un llibre, com un viatge, es comença amb inquietud i s'acaba amb melancolia. 

José Vasconcelos (1882-1959). Filòsof, educador i polític mexicà. 

Dia 12/01/2012 CLUB DE LECTURA:  
 
 
 
 

 

La tram transcorre a Londres a un món 
regit per grans potències, Euràsia, 
Oceania i Orientàsia. El personatge 
protagonista, Winston Smith, és un 
funcionari del "Ministeri de la Veritat" 
entitat encarregada de controlar la 
informació; coneix a Júlia i comencen una 
relació amorosa, després tracten de lluitar 
contra el poder de "El Gran Germà" 
(succedani del màxim líder polític), "cap 
de la Germandat" (representant del Partit 
en la política real), i es veuen llançats a 

les peripècies pròpies d'un Estat totalitari modern: la mirada policial que ho penetra tot, fins i tot la 
intimitat. 

Dia 27/01/2012 CONTACONTES:     

A en Fabià no li interessa la guerra 
Premi Unesco 2001 de Literatura Infantil al servei de la Tolerància. 

“Una intel·ligent situació en la que  el “pacifista” Fabià aconsegueix posar d’acord 
a dos exèrcits aparentment irreconciliables, cercant a ambdós un enemic comú i 
convidant-los a viure junts i aconseguir que oblidin al potencial enemic que mai 
van veure i gràcies al qual va arribar el temps de pau”  
 

Això va ser el nostre conte...... 
 
 

 
 
 

 

Novel·la escrita l’any 1948 i publicada 
l’any 1949 per George Orwell, 
pseudònim d’Eric Arthur Balir. 

Una frase… i tres eslògans: 

“El Gran Germà et vigila” 

LA GUERRA ÉS PAU 

LA LLIBERTAT ÉS ESCLAVATGE 

LA IGNORÀNCIA ÉS FORÇA 

Argument: 

…I així de “xulo”  
… ens va quedar el 

nostre colom de la PAU 
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FEBRER: Un llibre bell és una victòria guanyada en tots els camps de batalla del pensament humà. 
Honoré de Balzac (1799-1850). Escriptor francès. 

Dia 16/02/2012 TALLER DE MÀSCARES: 

A la biblioteca també celebram el carnestoltes i aquest any ens 
hem fet unes màscares ben divertides. 

 
I després del Carnestoltes arriba la 

“Jaia Corema” 
 
 
 
 

Cada setmana els nins de la Catequesi passen per la biblioteca a 
tallar una cama a la Jaia Corema . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que els haurà deixat aquesta vella 
Corema? Una sorpresa cada setmana  
en cada cama hi trobaran. 

Dia 24/02/2012 CINEFÒRUM: 
La Dolce Vita 

Pel·lícula franco-italiana de Federico Fellini estrenada el 1960, 
guanyadora de la Palma d’Or al Festival. 

Un reporter romà porta una vida de playboy, i descobreix, seguint la vida 
escandalosa de les estrelles, el dolç món de l'alta societat. Es lliura a aquest nou 
univers, abandonant-se en festes hedonistes, en les quals el 
límit entre els dies i les nits es fa borrós. 
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MARÇ: Els llibres tenen els mateixos enemics que l'home: el foc, la humitat, els animals, el 
temps i el seu propi contingut. 

Paul Ambroise Valéry (1871-1945). Escriptor francès. 

Dia 9/03/2012 CLUB DE LECTURA: 
De poètica senzilla però 
intensa Estimada Marta 
de Miquel Martí i Pol. 
 
Obra escrita entre 1977 i 
1978 que és subdivideix 
en tres parts: 
Set poemes d’amor, 
Capfoguer i Estimada 
Marta. 
 

Tota una experiència això de llegir poesia... 

 

 

 

 

 

 

Dia 30/03/2012 CONTACONTES: 

Celebram el  dia internacional del llibre infantil i juvenil ( 02/04/12) un poc 
anticipat amb motiu del naixement de Hans Christian Andersen i ho feim amb 
un conte típic de Pasqua: 

Una  llebre de Pasqua 
 

Vols saber quina de les set llebres 
serà l’autèntica llebre de Pasqua? 
Idò! Vine a cercar el conte a la 
biblioteca. 

 
 
Després realitzàrem una llebre de Pasqua amb pompons de llana i menjàrem ous de xocolata que ens 
havia deixat dins una cistella la llebre del conte... 

Ummmm!  Que bons que varen ésser. 

Molt he estimat i molt estimo encara.  
Ho dic content i fins un poc sorprès  
de tant d'amor que tot ho clarifica.  

Molt he estimat i estimaré molt més  
sense cap llei de mirament ni traves  

que m'escatimin el fondo plaer  
que molta gent dirà incomprensible.  
Ho dic content: molt he estimat i molt  

he d'estimar. Vull que tothom 
ho sàpiga. 

Miquel Martí i Pol 
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CENTRE DE DIA 
Com ja comentàrem en l’anterior publicació, el nostre centre de dia és una entitat que dóna serveis 
socials, no residencials, destinats a prestar una atenció integral, sociosanitària, preventiva i 
rehabilitadora al sector de la tercera edat en règim diürn. Som diferents professionals els que estem 
integrats dins aquest servei i en aquesta publicació voldríem donar a conèixer les funcions que tenen en 
concret el personal d’infermeria  dins del centre. 

L’atenció sanitària i cures d’infermeria en centra en: 

� Fer una valoració diagnòstica de la dependència/independència en relació a la satisfacció de les 
necessitats bàsiques. 

� Executar un pla de cures per a cada usuari/ària, coordinant les tasques del personal auxiliar. 
Registrar tota la informació de cada usuari/ària dins la història clínica. 

� Dur a terme activitats d’estimulació cognitiva, amb diferents activitats, algunes molt simples com 
pot ser identificar parelles d’animals mitjançant un joc educatiu, identificar les coses que ens 
envolten del carrer quan fem les sortides diàries, tot això té com a objectiu potenciar la memòria 
o l’equilibri. Aquests programes són totalment personalitzats i adaptats a les necessitats de cada 
pacient. 

� Proporcionar a las famílies la informació necessària de cada usuari/ària. Donar suport i consells 
als familiars sobre qualsevol dubte que puguin tenir a l’hora de continuar amb les cures del 
familiar a casa seva (medicació, dieta, higiene,…). 

� Donar informació sobre el sistema dels centres de dia, ja que actualment encara existeix un gran 
desconeixement. 

� Preparar i administrar fàrmacs segons les prescripcions facultatives especificades en els 
tractaments, així como supervisar que cada usuari/ària rep la dieta recomanada. Per això, 
s’elabora una dieta específica per a cada usuari/ària segons les seves necessitats i patologies. 

� Vigilar i atendre els usuaris/àries en les seves necessitats generals, sanitàries, com per exemple 
mesurar les constants vitals, tensió arterial, freqüència cardíaca, glucosa capil·lar, ... un cop cada 
setmana com a mínim. Així com les cures de les possibles ferides, úlceres o qualsevol problema 
de la integritat cutània que puguin presentar els usuaris/àries del centre i al mateix temps 
coordinant-se amb la infermera del centre de salut de referència per si aquestes cures 
s'haguessin de fer diàriament. 

� Supervisar el manteniment de la maquinària i utensilis propis del servei d’infermeria. 
� Subministrar directament els aliments a aquells usuaris/àries que necessitin una alimentació amb 

instrumentalització. 
� Participar activament a les reunions interdisciplinaris proposades per l’equip, per establir pautes 

d’actuació globals. 
� Donar suport a les diferents tasques i activitats del centre (hidratació, passejos, supervisió 

directa de l’usuari/ària,…). 

 

Com podeu comprovar en aquestes imatges també hem fet crespells...

Anna Nadal
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ENTREVISTA A GABRIEL FIOL MATEU, de Son Nadal

El passat dia 16 de març, amb en Biel Pocoví, 
anàrem a Alaró per entrevistar el bon amic i 
col·laborador de la revista Montaura, en Biel 
de Son Nadal. En Biel, des de fa un temps, 
resideix a Alaró amb la seva germana Antò-
nia.  
Havíem concertat l’entrevista. En Biel ja ens 
esperava, però abans de començar 
l’entrevista, donàrem bon compte de la coca 
que ens havien preparat, un poquet de vi i un 
cafetet, amarat amb un poquet d’amazona. 
Preparàrem l’enregistradora, i asseguts a la 
sala d’estar, començàrem l’entrevista. 

Biel, ens podries dir quants anys tens? 
Vaig néixer es dia de la Mare de Déu de de-
sembre, dia 8, de 1938. Espanya encara es-
tava en guerra. En es mes de desembre faré 
setanta-quatre anys. 

Vares néixer a la casa on has viscut fins fa 
poc? 
Sí. Vaig néixer a sa plaça de Dalt de Mancor. 
Et diré que encara estic empadronat a Man-
cor, no m’he canviat. Estic allà domiciliat, vaig 
al metge i a votar.. 

Quina era la procedència dels teus pares? 
Mun pare era Biel Fiol Bullic, havia nascut a 
Barcelona, de pare mallorquí, Binialer, i de 
mare catalana. Sa mare de mun pare nomia 

Eulàlia Bullic Carbó i es meu padrí de Biniali 
nomia Biel Fiol Gomila.  
Mu mare era mancorina i es seus pares havi-
en nascut, tots dos, a Biniarroi. Es padrí va 
comprar una casa a Mancor, perquè no n’hi 
tenien, eren biniarroiers de soca a rel..  

Com fou que es conegueren els teus pares? 
Va ser per coincidència amb Biniali. Com t’he 
dit son pare de mun pare era binialer, però 
també heu era es padastre de mu mare. Per 
això es conegueren ells dos. 
Mun pare, per pocs anys, no va néixer a Sans 
ja que en es mes de maig de 1897, es muni-
cipi de Sans va desaparèixer i s’adjuntà a 
Barcelona, i ell va néixer es mes d’agost des 
mateix any 1897. 

Només heu estat dos fills a la família? 
No, hauríem estat tres, perquè va morir un 
germà que va néixer abans de jo, però va mo-
rir a sa naixor. 

 
Parlem un poc de la teva infància. On vares 
aprendre les primeres lletres? 
Vaig començar a anar a escola a sa plaça 
d’Alt en es cantó anant cap a Turixant a un pis 
de damunt sa Botiga Nova. Allà vaig tenir sa 
primera mestra, donya Juanita Cormenzana, 
era una mestra molt bona al·lota que va deixar 
s’ensenyança pública perquè sa seva família 
va fundar una acadèmia que es deia “Acade-

Amb els seus pares i germana 
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mia Cormenzana”, després va venir donya 
Rosita —no record es seu llinatge—. Aquesta 
va ser una mestra molt bona que em va co-
mençar a ensenyar, jo ja era més grandet. 
Després ja vaig passar amb en Cavaller. Hei 
vaig anar, més o manco, fins es tretze anys. 
En Biel comenta que va rebre molts de tocs. 
Jo crec que no fou així perquè era un bon 
al·lot i diligent. Però ell digué que es bons 
al·lots també rebien. Així i tot continua dient: 
Jo era es seu ajudant en fotografia. Tenia un 
laboratori en un cuarto tancat a ca seva a Tu-
rixant. Jo allò em féu aficionar a la fotografia. 
Per cert tenia un arxiu meravellós de plaques 
de vidre, com es feia llavor, tot ben classificat, 
ordenadíssim, que no sé on va anar a parar. 
Jo heu vaig demanar a sa seva fia, na Paca, i 
em digué que s’havia perdut. Hauria estat in-
teressant poder aconseguir-ho. 

Es mestre Cavaller hi va estar en dues tempo-
rades com a mestre a Mancor? 
Sí. En Cavaller era fill de pares valencians. 
Son pare era funcionari i el destinaren a Bar-
celona i ell va néixer allà. Quan va acabar sa 
carrera, va sortir una plaça d’interí a Mancor. 
Ell la va demanar creient que era Manacor on 
hi havia ses coves. Li donaren sa plaça i se va 
enamorar fortament d’una mancorina, sa mare 

de na Paca, però sa seva dona va morir molt 
jove. Era de ca na Coca. Després se va casar 
amb una cunyada seva que també havia que-
dat viuda.  

Després continuares estudis? 
Sí, vaig anar a la Salle d’Inca, però allà no 
donaven cap classe de títol. Llavor vaig anar a 
Sant Francesc on vaig poder fer es batxiller 
elemental. 

Quan acabares es batxiller elemental comen-
çares a fer feina? 

Sí. Vaig estar dos anys a sa sala de festes 
“Titos” de Palma, fent feina a s’administració. 
Era un local, llavor, molt distingit; no hei dei-
xaven entrar sense corbata. 
Després ja em vaig entregar a fer es servici 
voluntari a Infanteria en es corter d’Inca. No 
hei havia allà altres voluntaris de Mancor, sí 
que hei vaig trobar, que ja acabava, en Mon-
tserrat Fontanet, de s’Hort, i d’oficial hei havia 
en Biel de can Massip i en Nofre Alba de can 
Taiades, que feia poc que havia arribat, de 
sergent. Vaig tenir sort perquè si no m’hagués 
entregat voluntari hauria hagut d’anar a Àfrica 
a Ifni, es llinatges amb sa lletra F tots varen 
haver d’anar a Àfrica. 
Quan vaig acabar es servici no vaig tornar a 
“Titos” i vaig començar a fer feina a una fàbri-
ca de sabates de Mancor, a can Joan Moran-
ta. Sa fàbrica es deia “Calzados Montaura S. 
A.” Llavor sa indústria de sa sabata anava bé. 
Jo sortia amb en Joan per sa península i fè-
iem unes comandes molt bones. Era molt fàcil 
vendre sabates. Jo anava bé amb en Joan i a 
vegades tot sol, sobretot per sa zona nord 
(Bilbao, Logronyo, Saragossa, etc). 

Hi havia molts obrers a la fàbrica? 
Estàvem a una casa des carrer Bartomeu 
Reus que li deien de can Gelat. Llavor varen 
fer s’edifici nou devora es camp de futbol. Allà 
érem, més o manco, unes 32 o 33 persones 
fent feina, però també hi havia ses altres per-
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sones que feien feina a ca seva (ses ripunta-
dores i ses bordoneres); n’hi havia casi més a 
defora que a dedins.  

Sempre vares fer feina allà? 
No. Hei vaig estar deu anys. Llavor vaig anar 
a fer feina a Colon Inca on vaig estar-hi dos 
anys. S’ambient no em va agradar i vaig tor-
nar a Mancor i em tornaren admetre a can 
Moranta, on hi vaig estar deu anys més. Es 
darrers anys varen ser tormentosos: va co-
mençar a haver-hi problemes de feina, pro-
blemes entre es socis, canvis de propietat i 
altres. Varen tancar i jo vaig quedar sense 
feina. 

Sabem que te jubilares essent conserge a 
l’Institut Pau Casesnoves d’Inca, com arriba-
res allà? 
A través d’un amic d’en Maties Tugores, vaig 
saber que hei havia una plaça de conserge a 
Inca. Vaig tirar es papers, vaig fer un examen 
i vaig treure una plaça, però a s’Institut de Só-
ller. Saplaça era d’“Ordenanza laboral del Es-
tado”, encara no s’havien transferit ses com-
petències en educació.  
Després, gràcies a sa teva ajuda, s’al·lota que 
estava a Inca, n’Aina Mateu Colom, que era 
de Bunyola, va venir a bé a permutar sa pla-
ça, perquè li anava molt bé essent de Bunyola 
i així jo vaig poder venir primer a s’Institut Llo-
renç Maria Duran i després a s’Institut Pau 
Casesnoves i allà me vaig jubilar, després de 
setze anys. 

Jo no sabia casi res d’en Pau Casesnoves, 
però vaig aconseguir dos documents de 
s’arxiu sobre aquest personatge. Quan em 
vaig jubilar els vaig regalar emmarcats al cen-
tre que els posaren a sa biblioteca. 

Molt bé, Biel, ara ja coneixement la teva bio-
grafia formativa i laboral, per cert molt comple-
ta per un cap i l’altre. Entrarem en altres as-
pectes de la teva vida i persona. Sabem que 
vares ser regidor de l’ajuntament de Mancor, 
ens ho pots comentar? 
Sí. En Joan Moranta era es batle i em va 
pressionar perquè ho fos. Vaig entrar per lo 
que es deia llavors es terç corporatiu. No hei 
havia res que administrar, només posar un 
poc d’orde a ses obres, en Biel ho sap ell que 
també va ser regidor abans de ser batle —es 
dirigeix a en Biel Pocoví, que és present a 
l’entrevista—. S’ajuntament estava en aquella 
casa des carrer Nou. No hi havia cap dobler; 
per poder donar es premis de Sant Antoni ha-
víem de demanar ajuda a particulars i a vega-
des es regidors pagàvem un poc; quan fèiem 
ses festes patronals a tots ets actes s’havia 
de pagar. 
En relació al tema d’urbanisme vaig intervenir, 
inclús em vaig discutir amb el batle, perquè 
quan es va establir es Colomer es feren uns 
plànols molt xapussers amb els quals jo no hi 
estava d’acord i es modificaren. 

Quants anys vares ser regidor? 
Set anys. Es períodes eren per a sis anys, 
però quan vaig acabar es sis anys, sense que 
ningú sabés es per què, varen allargar un al-
tre any i varen ser set. Llavor no heu vaig vo-
ler esser més. 

Així i tot, mes endavant, vares formar part 
d’una candidatura? 
Sí. Va ser en aquelles eleccions on només hei 
havia una candidatura de Mancorins Indepen-
dents, l’any 1991, que jo vaig estar a sa llista 
com a suplent. 
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Sabem que també vares ésser jutge de Pau, 
com vares viure aquella etapa? 
Va ser per poc temps. Així i tot em causava 
molts de mals de cap. Mai no podia dinar 
tranquil, perquè sempre venien amb proble-
mes a s’hora de dinar. Per altra part sempre 
venien a exigir que fes ses coses com ells 
deien, no per arreglar ses coses. Casi sempre 
eren es mateixos que tenien problemes i eren 
persones molt lioses.  

Has presidit altres col·lectius del poble. Què 
recordes de la teva etapa com a president del 
club de futbol Montaura? 
Va ser curiós, em convidaren per anar a una 
reunió sobre futbol i en vaig sortir president 
sense fer-ne comptes ni voler-ho ser. Heu 
vaig ser poc temps, aixímateix vàrem poder 
fer, amb s’ajuda de voluntaris i de D. Jaume 
Bonet que mos va donar material de cons-
trucció de ses obres de Santa Llúcia, uns ves-
tuaris, que encara que fossin un poc rudimen-
taris, era millor perquè no n’hi havia de cap 
classe. També un constructor de Maria de la 
Salut, en Carbonell, de manera gratuïta, mos 
va aplanar es camp que era molt necessari. 

El teu pare havia estat entrenador del Montau-
ra? 
Sí, i també havia jugat a futbol quan era jove. 

Ens podries parlar un poquet de la teva presi-
dència al Teleclub que hi va haver a Mancor. 
Jo vaig ser un des creadors des Teleclub. Hei 
havia a Mancor es rector, D. Toni Bennàssar, i 
mos reunírem per crear un club juvenil perquè 
es jovent no tenia on passar es temps i entre-
tenir-se. Vàrem saber que en Fraga Iribarne, 
que era ministre de l’interior, havia creat una 
xarxa de Teleclubs i noltros mos hi vàrem 
acollir i el fundàrem a Mancor. Teníem un TV, 
llibres i una base legal de funcionament sense 
necessitat de cercar-nos sa vida per noltros 
mateixos.  
Jo vaig ser president per espai de sis anys. 
Teníem socis des pobles veïnats, Biniamar, 

Selva, Inca, Caimari, etc. Publicàvem un petit 
butlletí de vuit pàgines que titulàrem “Nuestro 
Pueblo”, segona època; perquè ja hei havia 
hagut Nuestro Pueblo abans, en temps de D. 
Miquel Bonafè “Barraqueta”.  

No podem deixar de parlar de la teva 
col·laboració amb la parròquia. Quins serveis 
has fet? 

 

En temps de D. Jaume Bonet ja li ajudava 
amb moltes coses, però en temps des rector, 
en Joan Pons, ja  vaig ajudar-li amb sa comp-
tabilitat, després vaig anar assumint tasques 
així com altres les deixaven: tocar ses cam-
panes, obrir i tancar l’església, ajudar a missa, 
passar sa bacina, etc.  

I la teva afició per la fotografia, ens has dit 
que prové del teu contacte amb el mestre Ca-
valler? 
Sí, com t’he dit vaig ajudar-li en es seu labora-
tori, però també heu dec a què un dia l’amo 
en Joan “Taiades” que havia estat batle de 
Mancor, em va mostrar unes fotos antigues de 
quan inauguraren sa plaça, que ara es diu de 
s’Ajuntament, que dedicaren a Francisco Car-
reras. Jo li vaig demanar que les me deixàs i 
en vaig fer còpies, després vaig anar recollint 
fotos antigues i vaig anar fent-ne dets esde-
veniments des poble i les he aportades totes a 
s’arxiu de s’ajuntament. 

A més de la teva afició a la fotografia, hem de 
ressaltar la teva dedicació a l’estudi de la his-

Com cada any han fet sa cova de Betlem 
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tòria del nostre poble, fruit del qual han estat, 
a més d’altres monografies com la de 
l’església parroquial i la de Santa Llúcia, els 
tres toms que recullen la història del nostre 
poble des del seu naixement fins a l’any 2000. 

 

Record que quan Mancor complia es cinquan-
ta anys de sa seva independència, l’any 1975, 
vaig suggerir, en una reunió, que es podia fer 
una publicació sobre aquests cinquanta anys. 
Em digueren i per què no heu fas tu?, i vaig 
tirar endavant i es va publicar, llavor encara 
en castellà, “Mancor del Valle: cincuenta años 
de vida municipal”, que va ser sa primera pu-
blicació que vaig fer. 
Més endavant, degut a què l’única història de 
Mn. Bernardí Mateu de Turixant havia quedat 
aturada, ja que només arriba fins a quan 
Mancor fou parròquia l’any 1913, i ell va morir 
l’any 1916; a més era molt esquifida. Vaig tirar 
endavant, i per espai de vint-i-cinc anys vaig 
investigar, a l’Arxiu de Selva, de Mancor, Ar-
xiu del Regne de Mallorca, Arxiu de la Seu. 
Biblioteques, biblioteca March, biblioteca pú-
blica de Palma. 
Quan vaig tenir molta documentació, coinci-
dint amb es setanta-cinc anys de sa creació 
de sa parròquia, l’any 1988 vaig publicar “Mo-
nografia de l’església de Sant Joan Baptista 
de Mancor de la Vall”. També, l’any 1994, vaig 
publicar “Oratori de Santa Llúcia de Mancor 
de la Vall (Notícies històriques)” aportant tota 

la documentació que sobre l’oratori havia re-
collit i treballat. 
Després vaig enllestir la història publicada en 
tres toms, sota el títol: “Mancor, Massanella, 
Biniarroi, Biniatzent”. El primer tom va de 
1200 a 1600, el segon de 1601 a 1800 i el 
tercer de 1801 a 2000. 

De totes aquestes publicacions, de quina es-
tàs més satisfet? 
Totes m’han satisfet, però sa que més és sa 
historia de Mancor en tres toms. 

Tens altres publicacions previstes? 
He preparat una segona edició de sa mono-
grafia de l’església per corregir errades. Sa 
primera edició es va fer molt aviat i amb mol-
tes presses. S’exemplar corregit el vaig entre-
gar a s’ajuntament i, degut a què no hi ha do-
blers, ara no es pot publicar. 
També vaig preparar un exemplar que he titu-
lat “Onomàstica” i conté toponímia, llinatges i 
carrers de Mancor (tot recollit al llarg de les 
meves investigacions). Un exemplar, inèdit 
però enquadernat, el vaig entregar a sa biblio-
teca municipal. Aquest exemplar es pot publi-
car en qualsevol moment. 

De tot el teu llegat a l’arxiu municipal, quins 
apartats consideres més interessants? 
Crec que tots són interessants. Sempre he 
tengut interès en replegar papers, després ja 
veurem si serveixen o no serveixen. En es 
llegat hei ha: moltes fotografies, escrits i tre-
balls sobre Mancor, tant si han sortit en prem-
sa com fets per particulars, programes de fes-
tes, Nuestro pueblo, primera i segona etapa. 
Com exemple et diré que un bon dia vaig des-
cobrir a l’Archivo Regional Militar, ubicat on 
era l’Hospital Militar, una revista que publica-
ven es Somatens i d’allà vaig extreure la in-
formació que sobre Mancor hei havia des 
Somatens. 

Ara com passes el dia aquí a Alaró? 

A punt per enregistrar qualsevol esdeveniment 
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Es matins surt a caminar un poc, llegesc es 
diaris i horabaixa mir sa TV i sortim a sa plaça 
amb sa meva germana. A sa plaça d’Alaró hei 
ha molt ambient. 

Per acabar, ens agradaria que diguessis unes 
paraules als lectors de la nostra revista. 
Que llegeixin sa revista i es llibres que estan 
publicats sobre es nostre poble. Estic conven-
çut que molta gent no els llegeix i per això no 
coneix es nostre passat ni s’actualitat de ses 
coses nostres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem passat una estona llarga i agradable 
amb el nostre amic, Biel Fiol. Abans 
d’acomiadar-lo, li reiteram, sincerament, el 
nostre agraïment i el de tot el seu poble per la 
seva desinteressada i contínua tasca en la 
investigació de la nostra història més propera, 
del nostre poble, de la nostra vida social. In-
vestigació que els estudiants, a més de poder 
consultar als seus llibres publicats, també ho 
podran fer a l’arxiu municipal que conté el seu 
llegat documental. Gràcies Biel. 

Jaume Gual i Móra 
Fotografies: Biel Pocoví 

Cd gratuït Com educar, com ensenyar, com aprendre. 

Podeu descarregar el nou Cd Com educar, 
com ensenyar, com aprendre des de: 
 

  www.aprenentatgesignificatiu.com 
 
 
En aquest Cd es poden escoltar les veus 
en mp3 de diversos experts internacionals 
que parlen sobre la manera com podem 
educar, ensenyar i aprendre. Aquestes són 
algunes de les idees que conté: 
 
«Són necessàries pautes educatives coherents dels pares, que es creïn uns principis 
bàsics com a límits i que no es vagin canviant.» Rosa Isabel Rodríguez. Dra. en 
Psicopedagogia. Universitat de les Illes Balears. 

«És la nostra manera de fer, l’exemple, el que més penetra en l’educació. És impor-
tant establir diàleg, que parlem amb els nins però que també els escoltem.» Irene 
Balaguer. Pedagoga. Presidenta de Rosa Sensat. Barcelona. 

«Convé crear una expectativa alta de l’estudi, perquè els nins i joves vegin que per 
als seus pares l’escola és important.» Antoni Ballester. Dr. en geografia. Coordi-
nador del Seminari d’aprenentatge significatiu de l’ICE. Universitat de les Illes 
Balears. 

                                                                                                      Antoni Ballester
Professor
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ACTIVITATS DEL TRIMESTRE 
 

GENER 
 
Dia 22 

Començàrem un nou 
any amb forces reno-
vades i també amb 
ganes de què gent 
més jove s’integri a 
formar part de la 
Junta Directiva ja 
que els que hi som  
de cada dia ens feim 
majors i caldria do-
nar-li un aire fresc i 
que tots en sortíssim 
beneficiats. La junta 
Directiva sempre es-
tà per escoltar els 
suggeriments dels 
associats i posar-los 
en pràctica si consi-
deram entre tots que 
així ha de ser. 

Dinàrem d’arròs brut de 
primer plat, de segon 
llom a la brasa, postres, 
les begudes fins que en 
volguérem i sense fer 
restriccions. 
Una vegada acabat el 
dinar, i com té costum 
aquesta Associació, 
que des de la seva 
fundació dóna comptes 
un cop a l’any, i 
complint el que és 
obligatori, el primer 
trimestre de l’any com 
diuen els estatuts, així 
ho vàrem fer. El 
secretari, Jaume Grau, 
va donar un resum ben especificat de la situació en què ens trobam. Com podeu veure a 
l’extracte, l’Associació gaudeix de bona salut econòmica. 
 

A punt de tirar s’arròs

L’endemà cal netejar 
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FEBRER 
 
Dia 18 

Cal mantenir les 
tradicions del car-
naval. Antiga-
ment,  pels dar-
rers dies, abans 
d’entrar a la core-
ma, es feia el 
dinar tradicional 
de fava parada i 
coca amb talla-
des, així com 
també el ball de 
disfresses. La 
nostra Associació 
va conservar la 
tradició del dinar, 
però, el pas dels 
anys fa que no es 
mantengui el ma-

teix humor que quan un és jove, i per tant no feren ball. La fava parada va ésser 
boníssima, també la coca amb tallades. Tampoc no podia faltar el vi, el cava, el cafè, 
acompanyat de conyac, canya i el que fes falta.  
 
MARÇ 
 
Dia 11 
Un cop mes els 
amics de la tercera 
edat es varen reunir 
per posar peu davall 
taula, gaudint d’una 
diada d’amistat i 
companyia. 
De menú començà-
rem amb una picada 
de frit de mè; de 
segon plat, bacallà 
a la mallorquina, 
ensaïmada de pos-
tre. Les begudes en 
abundància, vi ne-
gre i rosat, cava, 
cafè i licors. La 
música de CDs. 
Després de fer la xerradeta cadascú se’n va anar cap a casa seva i altres a veure el 
futbol. 
  

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
 

Són molts els preparatius 

Torrant el llom 
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�

�

�

� �
� �

� SITUACIÓ ECONÒMICA �

A 31 DE DESEMBRE DE 2011�

�

ENTRADES: 

� Existència a C/c SA NOSTRA a 1 de gener de 2011   17.106,89 
� Existència a caixa a 1 de gener de 2011    348,93 
� Interessos a favor de l’1 de gener a 31 de desembre de 2011 0,88 
� Subvenció SA NOSTRA       954,00 
� Quotes associats 1r semestre 2011 (cobrat per banc)  1.758,00 
� Quotes associats 1r semestre (cobrat a mà)    108,00 
� Quotes associats 2n semestre 2011 (cobrat per banc)  1698,00 
� Quotes associats 2n semestere (cobrat a mà)    36,00 
� Ingressats per excursions I festes     16.809,00 
� Ingrés aniversari 1r de maig      1.135,00 

TOTAL ENTRADES   39.954,70 

NOTA: 1.- La conselleria d’Esports i Promoció Cultural del Consell de Mallorca ens 
subvenciona els monitors de gimnàstica, curs de brodats i danses del món. 

 2.- Pendent de la subvenció de 2010 (700 €) i de 2011 (1.000 €). 

SORTIDES: 

� Repartir programes        50,00 
� Material d’oficina        167,66 
� Pagament desplaçament a reunions a Palma    41,00 
� Pagat per excursions i festes      23.441,44 
� Despeses vàries        136,00 

TOTAL SORTIDES    23.836,10 

TOTAL ACTIU (ENTRADES – SORTIDES)  16.118,60 

Existència a C/c SA NOSTRA   15.974,36 
Existència a caixa     144,24 
Capital actiu      16.118,60 

NÚMERO DE SOCIS: 301 
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ACTIVITATS REALITZADES DURANT L’ANY 2011 
 

DATA ACTIVITAT Entrades Sortides Assistents
30 gener Dinar  Amics 3a Edat 792,00 665,08 66 
10 febrer Excursió de matances 504,00 535,00 24 
27 febrer Dinar Amics 3a Edat 920,00 680,33 92 
27 març Dinar Amics 3a Edat 1.140,00 1.105,68 95 
10 abril Excursió Jardins de Raixa 1.580,00 1.672,24 84 
1 maig Festa Aniversari 1.135,00 5.371,40 195 
1 juny Ofrena floral a Lluc 964,00 1.585,00 72 
2 juliol Sopar a la fresca 710,00 752,01 71 
16 juliol Sopar a la fresca 1.068,00 1.083,78 89 
30 juliol Sopar a la fresca 852,00 926,02 71 
13 agost Sopar a la fresca 888,00 803,96 74 
27 agost Sopar a la fresca 780,00 873,50 65 

10 setembre Sopar a la fresca 1.056,00 1.280,94 88 
24 setembre Sopar a la fresca 720,00 591,27 60 
16 octubre Dinar bunyolada 1.080,00 483,80 90 

13 novembre Excursió a Andratx i voltants 700,00 754,50 35 
31 desembre Sopar festa Cap d’Any 1.920,00 2.419,19 97 

 TOTAL 16.809,00 21.583,70 1.368 

 

ALTRES ACTIVITATS – ANY 2011 
 

� Excursions per l’Illa de Mallorca. 
� Curs danses del món (dilluns). 
� Curs gimnàstica (dimarts i dijous). 
� Curs de brodats (divendres). 

 

COL·LABORACIONS AMB L’AJUNTAMENT 
 

� Sopar popular. 
� Trobada de pintors. 
� Pujada a Lluc a peu. 
� Festes Sant Antoni. 

 

AJUDES REBUDES 
 

� L’Ajuntament es fa càrrec del manteniment del local social de l’entitat, així com les 
despeses de les fotocòpies. 

� La Caixa de Balears SA NOSTRA, va col·laborar amb la festa de l’aniversari, i 
també amb algunes altres activitats. 

� La Conselleria d’Esports i Promoció Cultural del Consell de Mallorca, durant l’any 
2011, ens ha concedit una ajuda per activitats diverses, i es fa càrrec de les 
despeses dels monitors. Aquesta ajuda encara no s’ha rebut. 
 

AGRAÏMENTS 
 

� Ajuntament de Mancor de la Vall. 
� Caixa de Balears “Sa Nostra”. 
� Federació de Persones Majors. 
� Conselleria d’Esports i Promoció Cultural. 
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        IMATGES PER RECORDAR 
 

 
 

Era el dia 1 de març de l’any 1986, quan tres autocars, amb la gent acomodada 
al seu interior, sortiren d’excursió. Malgrat el dia plujós, tothom va comparèixer; 
i a l’hora assenyalada unes cent-quaranta persones sortírem de Mancor en 
direcció a Porreres per fer la primera aturada al Monestir de Montesión. Ja 
s’havia aturat de ploure. En arribar, vàrem veure damunt unes taules unes 
coques amb verdura que bé es feien respectar, molts pocs ho varen fer i ens 
posàrem a menjar, el vi que les acompanyava va fer perdre el fred a tots els 
que en teníem. 
Una vegada feta la visita al Monestir, abans de pujar a l’autocar, a l’escala de 
l’entrada vàrem fer la foto que podeu veure. Seguírem cap a Llucmajor i 
anàrem a visitar es Molí d’en Gaspar que es digne de veure.  
Continuàrem l’excursió per la zona turística de s’Arenal fins arribar a Palma. 
Passejàrem pel Parc de la Mar, s’Hort del Rei, el Passeig del Born. Ens vàrem 
divertir molt, quatre senyoretes vídues llogaren una “galera” per fer una volta 
per Ciutat, mentre els altres anàvem a agafar l’autocar per anar a dinar al Poble 
Espanyol. Quan tothom estava col·locat per dinar, elles arribaren amb unes 
cares més alegres i amb això mos demostraren que el viatge els havia agradat. 
Mos donaren un bon dinar i abans de prendre el cafè, el batle i en Toni de Sa 
Nostra ens varen donar un obsequi per recordar aquesta bona excursió. 
Després del dinar visitàrem el Poble Espanyol i acabada la visita, tornàrem 
agafar l’autocar per anar a visitar sa Granja d’Esporles. Quan ho haguérem 
trescat tot, arribàrem dins un pati, damunt unes taules ja hi havia uns ribells 
plens de bunyols i uns plats plens de pa de figa. Varen ésser tan bons i hem 
menjàrem tants que no sé si abusàrem i tot; del que estic ben segur és de què 
la pagesa que les guardava sense pasta la deixàrem, i després de beure un 
poc de vi dolç, tornàrem agafar l’autocar i cap a Mancor mos n’anàrem, ben  
contents i satisfets. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora  
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de 1992 recordarem: 
Que dia 4 de gener es celebrà al Casal de Cultura un destacat concert líric a càrrec d’Isabel 
Rosselló, Francesc Bosch i Rafael Aguilera. 
Que dia 7 de gener començaren les obres a l’antic Tele-Club per dedicar-lo a usos de 
l’Ajuntament i de la Parròquia, corrent les obres a càrrec del mestre d’obres Jordi Colom amb 
un pressupost de 12.790.000 ptes. 
Que a les beneïdes de Sant Antoni foren premiades les carrosses “Es batadors” amb el primer 
premi, “Les brodadores” amb el segon, “Les pagesetes” amb el tercer i “Cotxe d’època” amb el 
quart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que dia 27 de gener, a la nit del futbol balear, el CE Montaura rebé un trofeu en reconeixement 
d’haver estat l’equip de segona regional amb un comportament més esportiu durant l’anterior 
temporada. 
Que el dia primer de febrer el repetidor de TV de Santa Llúcia començà a emetre el canal 33 de 
la RTV de Catalunya. 
Que el carnaval consistí amb una festa de l’Associació d’Amics de la 3a Edat, un ball de 
disfresses a Can Bernat, una rueta infantil i el tradicional ball dels casats. Per la seva part el 
Col·legi Públic Montaura també celebrà una vistosa rua. 
Que dia 20 de març quedà oberta la perruqueria de senyores regentada per Francisca Mateu a 
la casa dita Ca Na Coca, al carrer Bartomeu Reus. 
Que l’entrevista del trimestre fou feta a Mateu Moranta “rengo”. 
Que dia 6 de gener es conegué la mort de Mn. Guillem Torrent Mut que havia estat rector de la 
parròquia entre els anys 1960 i 1963. També morí dia 4 de març Teresa Amengual Alorda “dels 
morers” als 92 anys. 
Es registrà un sol naixement, el de Joan Frontera Muntaner registrat dia 16 de gener. 
 
Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 19)  

Beneïdes de Sant 
Antoni de l’any 1992 
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ESTAT DE COMPTES DE 2011 

CONCEPTE     ENTRADES - €  SORTIDES - € 

SALDO A 1 DE GENER                     2.618,88  

QUOTES SOCIS                                2.120,00 

IMPAGATS                                                                                      240.00 

FESTES                                           12.087,83                     13.856,11 

ALTRES I BANCS                                                                 196,70 

FIRA                                                   1.349,78 

LOCAL I MATERIAL                                                                        489,15 

SUBVENCIONS                                         0 

TOTALS                                           18.176,49                          14.781,96 

SALDO A 1 DE GENER DE 2012: 3.394,53 € 

GENER 
Diumenge dia 22 de gener anàrem d’excursió a s’Avenc de Son Pou a Santa Maria. 

Sortits de Mancor vam anar a Santa Maria 
deixant els cotxes i agafant el camí del Torrent 
de Cova Negra, cap a s’ Avenc de Son Pou. A 
mig camí aturàrem per berenar, i retornàrem 
gaudint del paisatge. Pujàrem cap a s’ Avenc, 
amb paisatges molt macos i preciosos. 
L’excursió va ser  de dificultat mitjana (la meitat 
era camí de terreny pla i l'altra costa). Finalment 
arribàrem a s’Avenc.  

 

Esperàrem a reunir-nos tots a l'entrada i vam 
gaudir de veure una racó preciós. De tornada 
a Santa Maria, a meitat camí ens aturàrem a 
menjar, i quan arribàrem al cotxe, entre uns 
quants decidírem anar a veure el pi gran de 
Santa Maria. Aquest és mort, però és el pi 
més gran de Mallorca.  Després vam tornar 
cap a cases. 

 

Pàg.: 32

Rev 1r T 2012web.pdf   32 18/04/2012   12:51:29



Diumenge dia 29 de gener vint-i-un socis vàrem gaudir d’un 
horabaixa al teatre principal de Palma.  
L’obra fou: “Quin Shou Nena” 
La panxa ens feia mal de tant de riure…  
                                                                                               

FEBRER 
Els dies 10, 11,  i 12 de febrer celebràrem “Sant Valentí” a un hotel. 

Un grup de 57 persones de Mancor, ens vàrem 
ajuntar amb les associacions de Binissalem i de 
Consell, a l’hotel AM-BA-ROMANÍ. 

 

On disfrutàrem d’un bon menjar… 

  
 
 
            
bon café i copa 

 
 
 
 

Les activitats que vam fer tots junts, varen ser molt 
diverses. En la que la majoria de gent va participar fou la de ball de línea. 
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Vàrem repartir rams de flors a les dones i 
bombons als homes. 
 

 
 

 

 

L’espòs d’aquesta senyora li va donar una 
sorpresa i tots junts celebràrem el seu aniversari. 

 

 

 

 

 
MARÇ 

Dia 3 de març un bon grup de socis s’ ajuntaren per 
decorar el local pel pròxim sopar…Feren feina els 
petits i els grans.  

EI dia 10 de març vàrem celebrar la 
festa del 60, 70 i 80 amb vestits de l’ època 

 

                                                                  

 

 Amb la música del nostre 
company DJ Paco 
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Preparant el sopar 

Posant taula… Porcelleta a punt... 

Moments divertits del sopar 

Ball i Festa 

El futur de Mancor 
animant la festa

I balls lents com toca… 

Bona primavera a tots 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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                 CEIP MONTAURA 
 
Ja arriben les vacances de Pasqua, el segon trimestre a l’escola ens ha passat volant! Ha estat 
un trimestre molt mogut en el que hem fet coses molt interessants. Aquí en teniu una petita 
mostra: 

EXCURSIÓ A SÓLLER:  Dia 14 de Març tots els nins i nines d’Educació infantil varen anar al 
Museu Balear de les Ciències Naturals a Sóller.  El MBCN és una entitat naturalística dedicada 
a donar a conèixer i conservar el patrimoni natural de les Illes Balears per a conscienciar al 
públic en general sobre la importància de la seva preservació. 

 

       

 

 

  
 

 

      

 

Varen fer una  volta pel jardí botànic�

Quins bitxos més estranys! 

També realitzaren un taller d’insectes�

Quantes plantes, quants de colors! 
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ELS SECRETS QUE AMAGUEN ELS TRONCS:  

Dijous, 22 de març, els nins i nines de primer cicle varen 
rebre la visita d'en Llorenç, un monitor de la Xarxa 
Forestal de les Illes Balears que ens va fer un taller 
sobre “Els secrets que amaguen els troncs”. Ens va 
explicar la importància dels arbres per a la vida de les 
persones i també per al medi ambient en general, fent 
una tasca de sensibilització forestal promovent la cultura 
d'actuacions de prevenció contra els incendis als nostres 
boscos.  

 
 

 
Els alumnes varen ser molt participatius i es varen 
implicar molt en la dinàmica de les activitats, observant 
les diverses mostres de troncs i d'insectes que ens va 
dur, explicant experiències personals, fent preguntes... 
Va ser una experiència engrescadora i positiva per als 
nins.  
 
 
 

       
    

Un poc abans de tot això, al mes de Febrer vàrem celebrar el Carnaval. Donat que enguany el 
nostre projecte de centre tracta sobre el cinema  vàrem voler aprofitar aquesta festa per ficar-
nos a la pell d'alguns dels personatges que estam estudiant. Aquí en teniu el resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Llorenç fa una explicació 

Na Catalina aguanta la secció d’un tronc�

Educació infantil: 
Madagascar 

Primer cicle: 
Hook, el capità Garfi 

Segon cicle: 
Harry Potter 

Tercer cicle: 
Singing in the rain 
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EPI MONTAURA 
GENER 

Després de gaudir d’uns dies de vacances tornàrem 
reprendre la nostra tasca diària, cal dir que ens 
adaptàrem ràpidament a sabre escoltar, seure, complir 
normes,... 

A la nostra escoleta 
també celebràrem 
Sant Antoni pintant 
unes caretes de 

dimoni. A més, els més grandets aprenguérem la cançó 
de Sant Antoni i el Dimoni i la cantàrem als més petits. 

FEBRER 

A l’escoleta també 
arribà el carnestoltes, i amb l’ajuda de les famílies 
férem les nostres disfresses que lluírem a la nostra 
pròpia festa de carnaval. 

Després ja arribà la Jaia Corema a la que cada 
divendres li hem llevat una cameta fins que no n’hi ha 
quedada cap i han arribat les vacances de Pasqua. 

 

MARÇ 

Amb aquest mes arriba la primavera 
i ens posam molt contents, surten 
uns dies ben solejats i podem sortir 
a jugar al pati. 

Amb impaciència esperam l’hora de 
sortida per poder davallar per la 
patinadora i jugar amb les pilotes, 
animalets, poals, pales, rampins,... 

 

GALAGUILLEJOAN ALBERT
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ESGLÉSIA LOCAL 
 
JA NO FALTA TANT... 
Fa pràcticament un poc més d’un any que els mancorins ja 
no sentim sonar les campanes, acudim a les celebracions 
per pura inèrcia, sense guiar-nos pel so de les campanes. 
Ara fa uns dies, concretament el passat 28 de març foren 
davallades del nostre campanar i enduïtes a València on 
seran restaurades, i si tot va bé, enguany per St. Joan les 
inaugurarem solemnement. Seguirem fent diversos actes, i diverses institucions també s’han 
interessat en fer coses per les campanes. Una de les coses que ens n’hem adonat és que les 
nostres campanes no tenen nom... estaria bé anar pensant-ne un per cada una i així el dia que 
les beneïguem ja els imposarem el nou nom.  

Vegem una petita història de les nostres campanes. L’any 1854 les campanes que estaven a 
l’església vella, ubicada on ara és la plaça de l’ajuntament, foren pujades al campanar de la 
nova església. D’aleshores ençà, amb seu batec, han servit als habitants del poble per 
identificar les hores del dia, les celebracions més importants, el toc de l’Avemaria i del migdia, 
etc. 

Durant aquests caramull d’anys no és la primera vegada que s’han hagut d’arreglar. L’any 1913 
la campana grossa fa ésser refusa, també es varen canviar tots els vells mecanismes de fusta. 
Actualment precisen una rehabilitació exhaustiva, sobretot en els seus mecanismes de fusta. 
Des de la Parròquia s’han fet les gestions oportunes per aregar-les el més aviat possible. S’ha 
contactat amb una empresa valenciana que es dedica a aquestes feines, i tenim un pressupost 
de 31.000 €. Aquest pressupost inclou, a més de la restauració de les campanes, la seva 
electrificació, fer nova tota l’estructura interna del campanar de fusa (ja que la que hi havia 
actualment de ferro estava destrossant les parets del campanar). També hi ha inclosa la 
restauració del rellotge, que actualment només funciona a estones, i el tancament del 
campanar per evitar l’entrada dels coloms.  Per això demanam la teva col·laboració, perquè 
d’aquesta rehabilitació tots en serem beneficiats. En el dia d’avui tenim recaptat amb els 
vostres donatius 24.700 €, ens fan falta 6.300 €. 

No dubtam de la vostra generositat a les col·lectes especials i als donatius particulars per 
ajudar a mantenir el patrimoni de tots, heretat dels nostres majors que construïren l’església 
que acull les nostres funcions religioses i de manera especial els esdeveniments familiars 
(baptismes, noces, comunions i comiats als nostres difunts). És bo recordar el que deia el Dr. 
Joan Josep Amengual l’any 1843, referit a les col·lectes que es feren amb motiu de la 
benedicció de l’església:  “Que por el peso de la 
ofrena que se recogía, apenas a dos manos el 
platillo se podia sostener”. 

Si voleu fer les vostres aportacions, ho podeu fer 
o bé  el primer cap de setmana de cada més a la 
Parròquia, en les distintes activitats que duu a 
terme el Consell Parroquial i gent acostada a la 
Parròquia, o bé, fent un ingrés a la Caixa de 
Balears SA NOSTRA al següent compte: 

2051- 0067- 76- 1070005233 �
Josep R. Ortega Fons, rector 

Davallada de la 
campana gran

Les quatre campanes
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Benvolguts mancorins i mancorines, i amics del 
poble de Mancor de la Vall, una altra vegada som 
aquí per contar-vos les activitats que hem realitzat 
al llarg d’aquest trimestre a l’Esplai. Aquets mesos 
han passat molt aviat però hem tengut temps de 

fer moltes coses. 

El viatges que vàrem iniciar durant l’anterior trimestre 
segueixen, per tant, hem visitat nous indrets del món i hem 
conegut la seva cultura. Durant el mes de gener visitàrem la 
Xina.  

Amb aquest mes arribà també Sant Antoni, i les tradicionals 
beneïdes. El grup de monitors va decidir fer una carrossa per 
tal de participar en les festes del poble i gràcies a la 
col·laboració dels nins i dels pares vàrem obtenir el primer 
premi.  

 
 
 
           

           
                                                                            

              
                           

Amb el pas de les 
setmanes ja va ser hora de presentar el mes de febrer, el país amb més ritme i color, 
Brasil, amb el seu famós carnaval. Els nins i nines de l’esplai no varen voler ser menys i 
volgueren fer-se la seva pròpia disfressa, com també els monitors. Així que ens posàrem a 
fer feina i perfeccionar la nostra disfressa. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                        
El mitjans es disfressaren 
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
Tots ben disfressats vàrem anar fins a la plaça de l’Ajuntament on vàrem cantar, ballar i 
ens ho passàrem molt bé... 

Ens disfressàrem de  
sevillanes!!!

Els més petits 
de xinesos 

Els mitjans de 
pallassos 

Aprenguérem a fer pinxos 
de fruita i els banyarem 

Férem matances…
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Just amb l’arribada del mes de març vàrem tocar terres egípcies, on vàrem aprendre a fer 
pergamins amb paper reciclat per regalar als pares el dia de sant Josep.  

 
 
 
Com és costum, cada dissabte ens reunim tots 
al pati del casal per començar la tarda animats 
i amb forces per fer el taller. Durant aquesta 
mitja hora ballem, cantem i ens ho passem bé 
tots junts. Seguidament donam pas als tallers 
programats par aquest dia. 
 
 
 
 

 
ACAMPADA “EGIPTE RANDA” 

 
La sortida d’aquest trimestre fou a Randa, i hi vam estar tot el cap de setmana! Podem dir 
que ens vàrem entrenar pel campament d’estiu, ja que vàrem comprovar com era la 
convivència entre els nins i l’eficiència dels monitors. A Randa férem un quadern on podrem 
anotar tot el que fem els dissabtes a l’Esplai i gaudírem de la tranquil·litat d’aquest 
meravellós poblet. Com sol passar sempre, durant aquests 
dies vàrem presenciar algunes discussions, però el que 
realment destacà fou el bon comportament de tots i la 
bona convivència. Esperam que hagin disfrutat com 
nosaltres, que pareixíem nins com ells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Preparats per anar 
a fer el taller 

Amb el quadern ja acabat 
apunt per començar a escriure 

les vivències a l’esplai… 
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Per aprofitar bé el dissabte, gaudir i conèixer l’entorn, férem una excursioneta fins al 
monestir de Gràcia, on  berenàrem tots junts. 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenim es peix, tenim 
ses patates , tenim ses 

postres per 
DONAR GRÀCIES!!! 

Esperant el berenar!! 

Després de dinar i rentar-nos les dents, 
jugàrem tots junts, infants i monitors, i 
preparàrem una divertida vetllada. 

L'excursió va ser ràpida i en un no res 
arribàrem a Gràcia. Cal ressaltar el bon 
comportament de tots els nins i nines, en 
cap moment es queixaren. 

Mil gràcies de part de tots els monitors, tant als 
al·lots per fer-ho fàcil i als pares per confiar 
amb nosaltres.  
Esperam que poguem repetir i gaudir 
d’experiències com aquesta. Fins aviat! 
 

EQUIP DE MONITORS
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Massanella Xtrem’12 
El passat diumenge 11 de març  tengué lloc la VII edició de la Mancor Xtrem, més coneguda 
per la cursa del Massanella, era la segona cursa de la temporada de curses per muntanya i la 
primera de categoria A (llarg recorregut). 

Aquest any el recorregut va variar i es va convertir en una vertadera cursa de muntanya 
extrema donada la duresa dels 27 km de camí que es feren. 

A les 9.30 h sortiren de la plaça de l’Ajuntament 
232 corredors en direcció a les cases de la finca 
de Massanella, des d’on iniciaren la pujada  pel 
camí que arriba al Coll de la Línea. A partir d’aquí 
començaren les variacions al recorregut de les 
anteriors edicions, en comptes de pujar en 
direcció al cim, es va descendir pel camí que 
condueix a Lluc, i abans d’arribar a les cases de 
Comafreda, agafaren la cruïlla que condueix cap 
al Coll del Prat, anant per l’antic camí dels 
Nevaters, en una dura ascensió d’uns 3 km, on el 
zigzagueix del camí deixava una estampa espectacular de corredors un rere l’altre, tal com una 
serp acolorida. Des del Coll del Prat descendiren aproximadament 1 km pel camí de la GR221, 
on es començà una ascensió molt tècnica pel Coll de n´Argentó, una pujada on no basten les 
cames, també s’han d’emprar les mans. Des d’aquí ja arribaren als voltants del cim i començà 
el descens  cap al Pla de la Neu, seguiren baixant per arribar un altre cop al Coll de la Línia, 
des d’on ja baixaren pel mateix camí de pujada fins arribar de nou a la plaça de l’Ajuntament de 
Mancor. 

En total uns 27 durs quilòmetres deixaren molt bon gust de boca als organitzadors, el Club 
Esports l’Altura, ja que varen rebre moltes felicitacions per part dels corredors, així com alguns 
suggeriments per millorar de cara a properes edicions. 

Pel que fa a les classificacions generals varen ser les següents: 

MASCULÍ  ABSOLUT     FEMENÍ  ABSOLUT 
1r  Pep Frontera Vives  2:29:11  1r Angie Rigo Bibiloni  3:02:31 
2n Antoni Gran Sanchez  2:30:38  2n Cati Lladó Matas  3:03:30 
3r  Hamal Villar Lazaro  2:31:26  3r Gemma Miró Serra  3:04:46 

Pel que fa als corredors locals, el 
primer va ser en Modest Andreu del 
CAMI-Garden Inca, amb un temps de 
2:50:21, i el segon en Guillem 
Villalonga del Club Esports L´Altura, de 
Lloseta amb un temps de 3:37:24. Cal 
destacar el debut en curses de 
muntanya del també corredor local 
Ramon Llobera Martorell, el qual es va 
haver de retirar per lesió al voltants del 
Coll de la Línia. 

Guillem Villalonga 
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2011/2012 

 
AMATERS 3ª REGIONAL 
 
 
 
Equip situat en el segon lloc a la taula classificatòria, en 
posició d’ascens.  Amb 23 partits jugats ha aconseguit 
48 punts, 15 partits guanyats, 3 empatats i 5 perduts, 64 
gols a favor i 32 en contra. 
 
Carlos Rubert és el màxim golejador amb 21 gols.  
 
 
Resultats: 
 MONTAURA-4 – CONDOR-2  Gols: Navarro / Ll. Seguí 2 / Carlos 
 MURO-1 – MONTAURA-0   
 MONTAURA-5 – PALMA-0   Gols: Fuentes 2 / Navarro / Carlos / Trobat 
 ROTLET MOLINAR-2 – MONTAURA-0 
 ARTÀ-1 – MONTAURA-2   Gols: Ll. Seguí / Galindo 
 MONTAURA-2 – INTER MANACOR-5 Gols: B. Seguí / Pedro 
 MARRATXÍ-1 – MONTAURA-5  Gols: Camara 2 / Carlos 3 
 MONTAURA-0 – VILLAFRANCA-0 
 SOLLER-3 – MONTAURA-4   Gols: Carlos 2 / Fuentes 
 MONTAURA-4 – SON CALIU-0  Gols: Ll. Seguí / Carlos 2 / J. Rubert 
 STA. MARIA-3 – MONTAURA-7  Gols: J. Ramon / Ll. Seguí / Carlos 2 / Gil / Fuentes / Robles 

JUVENILS 2a REGIONAL 
 

Resultats: 
 BUNYOLA-3 – MONTAURA-0 
 ROTLET MOLINAR-4 – MONTAURA-2 

MONTAURA-0 – STA. MÒNICA-2 
 SON CLADERA-8 – MONTAURA-0 
 MARRATXÍ-0 – MONTAURA-4 
 MONTAURA-2 – SA VILETA-1  
 MONTAURA-2 – CALVIÀ-3 
 SAN CAYETANO-1 – MONTAURA-0 
 MONTAURA-2 – SES SALINES- 1 
 CAMPOS-4 – MONTAURA-1 

Golejadors: Llobera 8 / Cuerda 3 / Manu 3 / Valles 2 / Verger 
2 / Sole 2 / Martínez 2 / Dayro 1 

Classificat en 10è lloc, amb un total de 21 punts amb 21 partits jugats, 6 guanyats, 3 empatats i 32 
perduts, 32 gols a favor i 50 en contra. 

CADETS 1a REGIONAL 

Equip situat en penúltim lloc en una categoria molt difícil ja que tots els rivals demostren ser superiors, a 
pesar de la mala raixa els al·lots animats pels seus entrenadors segueixen jugant i lluitant per 
aconseguir qualque victòria. 
Golejadors: Leo 5 / Vallori 3 / Pablo 3 / Bili 2 / Nico 2 / Juli 1 / Piero 1 / Miki 1 / Josep 1 

 
Resultats: 
CIUTAT PALMA-7 – MONTAURA-0 MONTAURA-4 – SAN FRANCESC AT.-4 
MONTAURA-3 – LA SALLE-5  AT. BALEARES-11 – MONTAURA-0 
MANACOR-5 – MONTAURA-2  MONTAURA-0 – MALLORCA-10 
 AT. CIUTAT PALMA-0 – MONTAURA-0 MONTAURA-2 – LA UNION 5 
MONTAURA-0 – ESTUDIANTES 6  LAS SALLE AT.-5 – MONTAURA-0 
MONTAURA-0 – LA VICTÒRIA-6  STA. CATALINA-12 – MONTAURA-1 
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INFANTILS 2a Regional 
 
Resultats: 
 SAN PEDRO-3 – MONTAURA-1 
 MONTAURA-5 – SON SARDINA-1 
 PALMA S. GOTLEU-2 – MONTAURA-4 
 MONTAURA-3 – RAVAL-1 
 MONTAURA-2 – CAMPUSESPORT-2 
 SALLE-0 – MONTAURA-2 
 MONTAURA-4 – AT. RAFAL-0 
 GENOVA-8 – MONTAURA-2 
 MONTAURA-7 – FELANITX-1 
 INDEPENDENT-6 – MONTAURA-1 
 
ALEVINS F-7 

Resultats: 
MONTAURA-11 – MURENSE -0 
BINISSALEM-1 – MONTAURA-1 
MONTAURA-5 – XILVAR-2 
STA. EUGÈNIA-2 – MONTAURA-3 
MONTAURA-14 – CAMPANET-2 
SINEU-2 – MONTAURA-4 
MONTAURA-7 – APA BEATO-7 
LLOSETENSE-2 – MONTAURA-4 

Situats en 3a posició amb 21 punts en 8 partits jugats, 6 guanyats, 2 empats, 49 gols a favor i 18 en 
contra. Molta feina pels entrenadors. 
Golejadors: Tortella 32 / Oscar 25 / Navas 13 / Borja 6 / Crespí 3 / Pau 2 / Xavi 2 / Morro 2 / Dani 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Classificat en 9è lloc, amb 20 partits jugats, 9 
guanyats, 2 empatats i 9 perduts, 52 gols a favor i 
65 en contra. 

Golejadors: Ramon Aleix 12 / Sergio 10 / Rume 7 / 
Peñate 4 / Kadim 3 / M. Planas 3 / Oliver 3 / Àngel 2  

BENJAMINS F-8 / MONTAURA 

Resultats: 
LLOSETENSE-0 – MONTAURA-4 
MONTAURA-3 – PORT POLLENÇA-2 
MONTAURA-5 – POBLENSE-1 
POLLENÇA-1 – MONTAURA-2 
BINISSALEM- 3 – MONTAURA-1 
SALLISTA AT.-0 – MONTAURA-5 
MONTAURA-10 – XILVAR-0 
CAMPANET-3 – MONTAURA-7 
CONSELL-3 – MONTAURA-4 
MONTAURA-4 – ALCÚDIA-0 

Situat en 2n lloc amb 21 partits jugats, 18 
guanyats, 3 perduts, 94 gols a favor i 27 3n 
contra. Equip que aspira jugar la final del 
campionat de Mallorca. 
Golejadors: Tortella 24 / Solé 21 / Cerdà 20 / 
Joan Martí 7 / Fuster 7 / Cardona 6 / Tome 2 / 
Pau 2 

BENJAMINS F-8 /  AT. MONTAURA 

Resultats: 
 AT. MONTAURA-5 – SPORTWOLD-5 
 LLUCMAJOR-5 – AT. MONTAURA-1 
 AT. MONTAURA-1 – STA. EUGÈNIA-11 
 ARENAL-9 – AT. MONTAURA-0 
 AT. MONTAURA-0 – P. D. N. TESA-20 
 BINISSALEM-1 – AT. MONTAURA-4 
 PALMANOVA-7 – AT. MONTAURA-7 
 AT. MONTAURA-5 – MARIA SALUT-5 
 URBANITZACIONS-9 – AT. MONTAURA-2 
 AT. MONTAURA-5 – STA. EUGÈNIA-7 
 SENCELLES-8 – AT. MONTAURA-1 
 AT. MONTAURA-4 – SOLLERENSE-7 
Situat en 14è lloc amb 2 partits guanyats i 2 
empatats, 47 gols a favor. Darrerament fan molta 
feina i comencen a espavil·lar. 
Golejadors: Peñate 13 / Bibi 7 / Tome 5 / 
Pujadas 4 / Blanco 3 / Caimari 3 / Ismael 3 / Pau 
2 / Serra 1 / Lluc 1

PREBENJAMINS F-8 

Resultats: 
 PORT POLLENÇA-1 – MONTAURA-1 XILVAR-2 – MONTAURA-3 MONTAURA-6 – CAMPANET-1 
 MONTAURA-4 – LLUBÍ-0   BINISSALEM-3 – MONTAURA-0 POBLENSE-6 – MONTAURA-1 
 MONTAURA-1 – SALLISTA-3  MONTAURA-1 – SALLISTA-3 BEATO-0 – MONTAURA-4 
 MONTAURA-3 – MURENSE-2  C. PICAFORT-0 – MONTAURA-3 MONTAURA-4 – CONSELL-2 

Situat a 7è lloc amb 20 partits jugats, 10 guanyats, 2 empatats i 8 perduts. Sumant un total de 32 
punts. De cada dia és veuen millors resultats, es detecta una feina constant. 
Golejadors: Arrom 18 / Ariel 9 / Biel 5 / Mira 4 / Oriol 1
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IMATGES D’AHIR 
 

Sor Albertina Ripoll 
 

 
 

Mancor de la Vall no ha estat un dels pobles que s’hagi distingit especialment per 
vocacions religioses, encara que no en faltaven. No era estrany que una de les filles 
de les nombroses famílies, professàs com a monja a alguna congregació religiosa, 
essent molt usual que els nombrosos nebots, fills dels germans i germanes, 
parlessin de la “tia monja” 
Una d’aquestes monges mancorines fou Sor Albertina Ripoll, una dels sis 
descendents, quatre nines i dos nins, del matrimoni format per Joan Ripoll Cifre, 
àlies Solé, natural de Selva i de la mancorina Magdalena Frontera Martorell de ca 
s’Hortolà. Avui la monge, encara té un germà que viu a Mancor, Antoni Ripoll 
Frontera “àlies” Toni  Solé. 
A la fotografia apareix acompanyada del seu tio Mateu Frontera i de la dona 
d’aquest, Catalina, natural de Sóller. Ambdós emigraren a França on regentaren un 
restaurant a Lyon i a Perpinyà, i moriren en aquell país. 
Sor Albertina, que diuen que era una bona pianista, morí a la flor de la vida l’any 
1943. 
 

Comentaris: Gabriel Fiol i Mateu de Son Nadal 
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IMATGES D’AHIR 
 

Grup disfresses del Carnaval, any 1934 
 

 
Feia poc temps que havia entrat la II República, concretament el dia 14 d’abril de 
l’any 1931. Els representants del poble, intentaven millorar les mancances que 
tenien, fent obres públiques, escoles per millorar l’ensenyança, arreglar carrers i 
places, enllumenats etc., també cercaren la diversió dels ciutadans, fent festes com 
el primer de maig, anomenada la festa dels treballadors, els balls de carnaval i les 
seves disfresses. 
Tal vegada no tenien l’abundància de la que gaudim avui, però sabien conformar-se 
amb el que tenien i el benestar social que vivien. Arribaren les revoltes i 
l’enfrontament entre germans, l’anomenada Guerra Civil (1936–39), fou quan 
tengueren lloc les repressions de tota classe, els afusellaments, les condemnes  
sense sentències, molts que varen haver de deixar la terra que els havia vist néixer, 
per no tornar-hi. Uns fets que mai no s’haurien d’haver produït. Però com diu un 
historiador, la memòria es per recordar, els arxius per consultar, i per escriure la 
història no cal tenir ni odis, ni enveges, ni rancors. 
La foto d’aquestes senyoretes, feta durant el carnaval de la II República, ens 
presenta el que volgueren imitar: les grans orquestres de l’època. D’esquerra a dreta 
podeu veure: na Ventura Fontanet Pixedis, na Joana Gual Ferrerica, na Francisca 
Mateu Xorqueta, na Francisca Fontanet i na Catalina Fontanet, ambdues de can 
Rata. 
 

Foto: Arreglada per Eduard Rovira 
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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IMATGES D’AHIR 
 

Els amitgers de Massanella 
 

 
 

A la foto que avui vos presentam, podeu veure part de la família que durant molts 
d’anys foren els amitgers de la Possessió de Massanella. 
 
D’esquerra a dreta i a la fila de darrera: en Bernat Ramis fill, na Joana Aina Ripoll,  
sa madona, n’Antoni Ramis, l’amo, la següent Catalina Ripoll, sa tia, na Tonina de 
Campanet que feia feina pels Amitgers. A la fila de davant: n’Amador Ramis, fill, el 
senyor assegut és n’Amador Ripoll, pare de sa madona, el nin és en Perico Pons, fill 
de na Tonina de Campanet, que també treballava a Massanella. 
 
A la fotografia hi manquen les dues filles del matrimoni, na Joana Ramis, que es va 
casa amb en Tomeu Bonafé de sa botiga nova, i na Francisca Ramis que viu a Inca. 
 
Quina funció tenien els amitgers? Acordaven amb els senyors cuidar de la possessió 
durant uns anys al 50% de tot el benefici que generaven tots els tipus de feines que 
es realitzaven. Els amitgers eren els qui contractaven els jornalers per fer les feines: 
collidores i collidors d’olives, garroves, ametlles, execalladors, també els tafoners 
que tenien cura de la tafona que funcionava durant gran part de l’hivern, fent oli de 
les olives que s’havien recollit.   
 
La renovació del contracte solia fer-se segons els anys acordats i normalment en el 
mes de setembre. 
 

Foto: propietat de n’Amador Ramis, arreglada per Eduard Rovira. 
 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.          
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