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NÚMERO 100 
SEGON TRIMESTRE 2012 
Des de fa desset anys  tenc la satisfacció de ser el batle de 
Mancor, com a tal i juntament amb els regidors que m’han 
recolzat durant aquestes cinc legislatures, he tengut la 
possibilitat i l’honor de poder desenvolupar i dur a terme 
activitats diverses i nombrosos projectes pel bé del nostre 
poble. 

Quan vaig accedir per primer cop a la batlia un dels projectes que vaig trobar en marxa i que es 
costejava des de les arques municipals era la publicació de la revista Montaura. Des del primer 
moment no vaig dubtar ni un segon en seguir endavant amb aquest projecte, i des de 
l’ajuntament sempre s’ha col·laborat en la redacció i darrerament en la coordinació de la 
revista.

Com bé tots sabeu els articles que surten publicats  són redactats per mancorins voluntaris, 
alguns ho fan a títol personal i altres com a representants de diferents col·lectius. A més hi ha 
una tasca imprescindible que és la de coordinació i maquetació dels diferents escrits, aquesta 
durant molts anys ha estat assumida per Biel Fiol. A tots vull donar les gràcies per la gran tasca 
que de forma desinteressada duen a terme, a més vull animar-los a seguir endavant a fer feina 
per la revista que és el mateix que fer feina pel nostre poble. 

Des de l’ajuntament recolzam aquest projecte, a pesar de les dificultats econòmiques que 
estam passant aportam més de 5.000 € anuals per a la publicació de 600 exemplars cada 
trimestre, dels quals més de 100 són distribuïts a mancorins que viuen a fora poble.

Des de sempre he tengut present, en totes les decisions que he hagut d’aprendre envers a la 
revista, les bases en que es posà en marxa aquesta publicació: 

“...estam oberts a tots i oferim les pàgines de Montaura a tots. No volem servir ni a interessos 
particulars, ni de grups polítics ni econòmics, només volem servir als mancorins. Intentarem fer-
nos més cults, més cívics, per això volem que aquesta revista no esdevengui vulgar i fada, però 
tampoc que sigui massa culturitzadora. Seria una gran alegria, per part nostra, aportar un 
corrent d’aire fresc i ésser l’esperó que empengui a tots els mancorins al debat i a la pregunta, 

sempre enriquint el nostre poble. 

Montaura no vol ser eina de divisió, ans al 
contrari, vol ésser quelcom que té la vocació 
d’integració en una sola comunitat justa i 
solidària, conscients de la nostra indefugible 
identitat com a poble. 

Montaura estarà escrita, majoritàriament, en 
la nostra llengua, perquè tenim el dret i el 
deure de saber-la. Tampoc en aquest 
aspecte, volem crear divisió, només 
normalitzar la llengua escrita.” (Núm. 1 / Pàg. 3)

Bernadí Coll Martorell 
Batle de Mancor 

Actualment s’imprimeix a la impremta Goya de Lloseta 
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HEM ARRIBAT AL NÚMERO 100 
Així fou el naixement de la Revista Montaura 

El primer consistori democràtic, que vaig tenir 
l'honor de presidir —anys 1979-1983—,  va 
tenir molt present el donar informació puntual 
als ciutadans de Mancor, publicant els butlletins 
informatius (com els de les portades que podeu 
veure), de les dades municipals, de com 
s'administraven els doblers dels contribuents, 
de les ajudes rebudes de les Institucions i de 
les activitats que es realitzaven al poble. 

Per tal de continuar aquesta tasca informativa, durant el segon consistori que vaig presidir, vaig 
manifestar als meus companys de consistori, la idea de crear una revista local, que a més de la 
tasca informativa, amb total transparència, seria una eina d'intercanvi de comunicació més 
extensa de tots els esdeveniments del nostre poble. A tots els meus companys de consistori les 
semblà molt bona la idea, però el problema podria ser en trobar les persones que ho durien 
endavant i també el cost econòmic que suposaria per l'ajuntament. 

Vàrem convocar una primera reunió amb persones que poguessin estar interessades en 
col·laborar. Sorgiren els diferents pros i contres, ja que, anys enrere, ja hi havia hagut altres 
publicacions que duraren poc, degut al cansament i al desànim. Però els qui realment estaven 
disposats a què la revista anàs endavant varen emprendre l'aventura. Tenguérem altres 
reunions per estudiar i distribuir els continguts i les seccions de la revista, també per decidir el 
nom que li posaríem. A través de la Biblioteca convocàrem un concurs d'idees per fer la 
capçalera i també escoltàrem l’opinió d’alguns professionals. Quan tinguérem les propostes de 
diferents empreses gràfiques, entre tots escollírem la que creguérem millor que fou la 
presentada per “Gràfiques Roma”. 

Finalment, a les acaballes de l’any 1987, i per 
unanimitat, el plenari del dia 26 de novembre de 
1987, decidí la publicació de la revista local amb el 
nom de MONTAURA, i que en principi se’n 
publicarien tres números a l'any. Es pressupostaren 
unes 90.000 PTA per un tiratge de 500 exemplars. El 
consistori estava format per les següents persones: 
el batle, Gabriel Pocoví Pou, els regidors, Jaume 
Arrom Martorell, Josep Amer Alorda, Ramon Arrom Morro, Joan Martorell Vallori, Llorenç 
Abrines Reynés i Jaume Fontanet Martorell.

Es va constituir l’animós grup de mancorins per la redacció dels articles, tenint clar que havia 
de ser una eina de normalització i per això es publicaria en català. Per altra part seria l'eina 
necessària per informar i crear opinió entre els mancorins. Sense publicitat ni enfrontaments 
polítics, fent bandera de la nostra llengua que sempre han parlat els nostres majors i oberta a 
tots als col·laboradors que volguessin. 
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Aquells mancorins, que com he dit abans a les acaballes de 
l’any 1987 preparaven els seus articles, varen veure com el 
gener de l’any 1988 sortia el primer número amb molta il·lusió i 
aleshores segur que no imaginaven la satisfacció que els 
produeix avui el veure el número 100 el mes de juliol. 

A pesar que tingués jo la idea de la publicació de la Revista 
Montaura, mai no he volgut que fos un mèrit personal, ans al 
contrari, he cregut sempre que el mèrit és de tots. Cal 
reconèixer la tasca de tots els que han col·laborat i el que 
representa la constància i la tenacitat en fer possible el que és 
avui la nostra revista. Pens de veritat que la revista ha fet i 
recollit la vida diària i també els trets més importants de la 
història i el passat del nostre estimat poble. 

Avui la Revista Montaura és indispensable pel servei al poble ja que va néixer per ésser de tots 
els mancorins. Sé de molts de mancorins escampats arreu de les diferents contrades, que 
s'alegren molt quan reben la revista a ca seva i revifen el que de petits varen viure a la vall que 
ens acull. 

En la perspectiva de la continuïtat de la Revista Montaura, només resta donar les gràcies, de 
manera especial, als regidors que recolzaren la meva proposta, als senyors Gabriel Fiol, Jaume 
Gual, Miquel Saurina, Magdalena Grau (s’Esplai), Joan Castells, que durant anys han 
col·laborat amb els seus escrits i amb el muntatge gràfic de la revista. Mai no s'han cansat i han 
fet realitat el que avui és la nostra publicació. Vull agrair també la seva feina a tots els que, en 
un moment o altre, han anat fent les seves cròniques per fer la revista mes enriquidora. Record 
en Bartomeu Ripoll amb els seus articles de música i altres molt interessants; en Josep 
Amengual, Ferrà, i en Tomeu Coll, Sinever, amb les seves glosses; en Joan Abrines en la 
informàtica; en Joan Martorell, en Llorenç Abrines i en Vicenç Moranta amb l'esport; a la 
fotografia, na Magdalena Campaner i na Margalida Pocoví; les seccions del CEIP Montaura, 
Església Local, Associació Amunt i Avall, etc. Disculpau-me si en deix algun sense dir. 

Res més, nomes animar a tots a seguir fent feina per la Revista Montaura. Cal la incorporació 
de més gent, sobretot gent jove i fer que la nostra revista de cada dia sigui més plural i 
participativa, ressò de tots els estaments de la vida social, cultural i política del nostre poble. 

Gabriel Pocoví Pou 
de can Pastora

Portada del primer número, gener de 1988 

Portada del núm. 99, 
primer trimestre 2012 

Per què no arribar al 
núm. 200? 

El juliol de 2012, hem 
arribat al núm. 100 
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CRÒNICA
A la passada edició ens oblidàrem publicar 
que dia 10 de gener de 2010 a Inca morí la 
mancorina Antònia Munar Mateu de cas 
Ferrer. Disculpau l’errada. 

ABRIL 

Dia 1, Diumenge de Rams, la novetat 
d’aquest any fou la benedicció dels rams a 
la Plaça d’Espanya. Després com a altres 
anys es continuà l’acte amb la processó 
dels fels cap a l’església.�

El mateix dia a l’església parroquial tingué 
lloc un concert de música sacra a càrrec de 
l’Schola Gregoriana de Mallorca. 

Dia 5, Dijous Sant, es celebrà amb la missa 
solemne del darrer sopar del Senyor amb 
els apòstols el lavatori de peus i la reserva 
del Santíssim a la Casa Santa. 

Dia 6, Divendres Sant, es celebrà la passió 
del Senyor amb el Via Crucis cap a son 
Tomeu, l’endavallament i la processó de 
l’enterro cap a l’església. 

Dia 7, Dissabte de Pasqua, tingué lloc la 
vigília Pasqual, amb la benedicció del foc a 

la plaça, de l’aigua i la renovació de les 
promeses del baptisme. 

Dia 8, Diumenge de Pasqua, tingué lloc la 
processó de Jesús Ressucitat amb la seva 
mare Maria. 

Dia 9, diada de pancaritat a Santa Llúcia, 
foren nombroses les paelles elaborades per 
diferents grups de mancorins, però la més 
nombrosa fou l’organitzada per l’Ajuntament 
que per segon any destinà tots els 
ingressos a la restauració de les campanes. 
Després del dinar es pogué gaudir d’una 
demostració de balls mallorquins. 

Dia 12 des de l’Ajuntament s’organitzà una 
jornada de portes obertes al Centre de Dia. 
L’objectiu era donar a conèixer el servei i les 
instal·lacions del centre, així com els 
professionals que hi treballen, les seves 
funcions i els serveis que s’ofereixen. 

Dia 14 morí Rasputín, el corb dels germans 
Alba Mateu que durant més de trenta anys 
ens acompanyà a les beneïdes de Sant 
Antoni. 

Dia 21 morí Francisca Martorell Reynés des 
clot den gall, tenia 96 anys. Descansi en 
pau.
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Dia 26 el conseller d’Administracions 
Públiques del Govern, el Sr. Simó Gornés, 
juntament amb la directora general de 
Funció Pública, la Sra. Núria Riera, visità el 
nostre poble. 

Dia 29 el CE Montaura organitzà una paella 
popular amb l’objectiu de recaptar fons per 
el club. Fou tot un èxit tant de bona com de 
participació. Cal mencionar que abans del 
dinar es pogué gaudir d’un divertit partit de 
futbol disputat entre pares de jugadors i 
entrenadors.

MAIG

Dia 1 es celebrà el XXVè aniversari de 
l’associació d’Amics de la 3a Edat. 
L’Ajuntament oferí un refresc a tots els 
presents.

El mateix dia 1 nasqué Kianush Khostarash 
López fill de Pyman i Carolina. Enhorabona. 

Dia 4 a la biblioteca municipal es projectà el 
documental CA MEVA, elaborat per OIKOS 
acció ciutadana per a la pau i l’equitat. 

Dia 9 a la sala d’actes de l’Ajuntament 
tingué lloc una conferència baix el lema 
Dona llum al teu rebut. A càrrec del Sr. 
Francisco Valero Mallea, cap de servei de 
relacions institucionals i participació de la 
direcció general de Salut Pública i Consum 
del Govern. 

Dia 12 en el recinte del Casal de Cultura 
tengué lloc una vetllada de ROCK 
SOLIDARI. Fou organitzada per l’associació 
Amunt i Avall i actuaren els grups locals 
Rosebud Rock, 4L, Contrapunt, Some
People i Societat Anònima. Va ser tot un 

èxit tant en la participació de voluntaris com 
en els assistents que pagaren 6€ d’entrada. 

Dia 13 l’associació Amunt i Avall organitzà 
un concert acústic en el teatre. Hi 
participaren Marga Pocoví i Dani Leyva.
L’entrada costà 5 €, fou una pena tan poca 
gent ja que fou un concert extraordinari. 

Dia 20 l’associació Amunt i Avall organitzà 
la gran Diada Solidària a benefici de les 
associacions ABDEM, DEBRA i AECC. A 
pesar de les amenaces de pluja el bon 
temps acompanyà la jornada. 

Dia 24 visità el nostre poble el Sr. Joan 
Rotger, vicepresident de Patrimoni i Cultura 
del Consell de Mallorca. 

El mateix dia 24 nasqué Maria Pilar Gual 
Coello, filla de Jaume i Maria Isabel. 
Enhorabona.

Dia 27 en el local de la 3a Edat s’organitzà 
un dinar per recaptar fons per a la 
restauració de les campanes. Aquest cop 
els assistents dinaren d’una picada, mè o 
pollastre rostit, coca i gelat... Després del 
dinar alguns dels presents s’animaren a 
cantar acompanyats per la guitarra del 
nostre rector.
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Dia 28 morí Apol·lònia Pou Pericàs de can
rialla, tenia 90 anys. Descansi en pau. 

El mateix dia el president de la junta 
regional del Partit Popular, el Sr. José 
Ramón Bauzá, visità la junta local del partit 
a Mancor. Arrel d’altercats que tengueren 
lloc a altres municipis hi va haver una gran 
desplegada de les forces de seguretat que 
crearan una gran expectació.

JUNY 

Dia 2 s’inicià la XXI Trobada de la Pintura 
que es prolongà fins dia 9.  La trobada 
acabà amb un dinar de germanor en el 
Casal de Cultura. Comparant amb altres 
edicions aquest any hi ha hagut menys 
participació.

Dia 5 va néixer Henri Meeno Eiber 
Schellenberg fill de Martín i Grit. 
Enhorabona.

Dia 16 a l’església tengué lloc la benedicció 
de les campanes restaurades. Les 
campanes havien estat exposades durant 
dos dies perquè tots els interessats 
poguessin comprovar la laboriosa feina que 
s’ha fet.  A continuació hi hagué un sopar de 
pamboliada, els dotblers recaptats es 
destinaren a la restauració de les 
campanes.

El mateix dia 16 el grup de balls mallorquins 
de Mancor participà a una diada solidària 
organitzada a Inca baix el lema Una llum 
per na Paula, fou en benefici d’una nina 
inquera que pateix paràlisis cerebral. 

El mateix dia foren notícia a premsa la 
restauració de les quatre campanes de la 
nostra església. Es destacà les aportacions 
populars que han possibilitat la seva 
reforma integral a un municipi de València. 

Dia 19 començaren les festes patronals i 
finalitzaren el dia 24. En total foren sis els 
dies que els mancorins poguérem gaudir 
d’un poble en festa, cal destacar que foren 
unes festes austeres però animades i 
acompanyades pel bon temps.   
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FESTES SANT JOAN 2012
Les festes s’iniciaren dia 19 de juny amb 
el pregó de festes a càrrec de Jaume 
Pou de can patró, mancorí resident a 
Esporles. 

A continuació s’inauguraren les 
exposicions de pintura i brodats, però a 
més aquest any hem pogut veure 
l’exposició de fotografies Mancor
honora els seus majors. Una exposició organitzada per Tomeu 
Ripoll a partir de l’arxiu gràfic de Biel Fiol (1956-2006). 

La vetllada continuà amb 
una animada actuació de 

l’escola de balls mallorquins dirigida per madò Joana 
Rotger acompanyada per l’agrupació Festa Pagesa. 

Com a novetat cal anomenar la RUTA TAPA, es tracta 
d’una autèntica cultura gastronòmica que ens condueix a 
fer un itinerari de degustació pels diferents bars del poble. 
El trasllat es facilità amb el trenet d’Inca. 

De dimecres dia 20 cal destacar l’estrena del grup de teatre Amunt i Avall 
amb la representació de l’obra Sa Pesta, dirigida per Margalida Bibiloni. 

El dijous 21 tengué lloc el tradicional Sopar Popular, fou tot un èxit. Cal dir 
que de cada any hi ha més participació tant en assistència com en voluntaris. 
El sopar fou animat 
pel passacarrers 
Valencias, però el 
que tengué més 

èxit fou la projecció de la pel·lícula 
d’un festival d’artistes locals de l’any 
1986.

El divendres 22 va tenir lloc el Vè Torneig de Futbolí i el 
IVè Torneig de Ping-Pong, però aquest any es va jugar al 
bar restaurant I+. Els guanyadors foren: 

TORNEIG FUTBOLÍ              TORNEIG PING-PONG 

1r classificat Rafel Vallès i Jimmy Valdes  1r classificat Jimmy Valdes 

2n classificat Jimmy Valdes i Adrià Gulliver  2n classificat Jaume Estrany 
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A la plaça de l’Església els més petits pogueren escoltar les 
aventures de’n Joan Petit Mariner a càrrec de Joan Gomila. 

El més animat del divendres fou la VI MOGUDA 
MANCORINA, que comptà un any més amb el passacarrers 
dels Cavalls de Menorca creant una gran expectació a tot el 
públic present. 

La vetllada fou 
animada pels grups Rosebud, The Pikos Pardos i 
Societat Anònima. Com a novetat cal anomenar l’estrena  
de Valltukada, el grup de 
batucada de Mancor. I 
com sempre al final els 
qui aguantaren pogueren 
berenar de coca amb 
verdura.

Per el dissabte dia 23 s’organitzà un horabaixa dedicat als més 
petits amb la tombada d’olles, castell inflable, corregudes de 
joies, ... A més com a novetat a la piscina municipal hi va haver una exhibició de natació 
sincronitzada.

El mateix dia al carrer Massanella hi va haver una 
plantada de gegants que després recorregueren 
diferents carrers del poble fins arribar a la plaça de 
l’Ajuntament.

També tingué lloc les Primeres Vespres de Sant Joan 
on tots els assistents feren l’ofrena floral al nostre patró. 

I el vespre tingué lloc la verbena que fou animada per 
l’orquestra Oasis.

El mateix vespre s’organitzà una gimcana nocturna 
per els més joves, en total foren sis els grups 
participants i s’ho passaren de lo millor. 
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                                           3r premi             1r premi                  2n premi 

La celebració del nostre 
patró començà amb un 
cercaviles per les colles de 
Xeremiers i Flabiolers de 
l’associació Arrels de la Vall. 
No obstant el que realment 
esperava tothom era la 
repicada de les campanes, i 
així després de més d’un any els mancorins les vàrem escoltar sonar abans d’anar a l’ofici en el 
qual hi hagué el ball de l’oferta i un concert a càrrec del cor parroquial. 

Després de l’ofici hi hagué el Ball de Cavallets i Batalla Festiva a càrrec de l’associació Arrels 
de la Vall. I a continuació a la plaça de l’Ajuntament s’oferí un refresc a tots els assistents. 

L’horabaixa tingué lloc l’Homenatge a la Gent Gran que després d’escoltar unes paraules del 
batle i recollir un obsequi se’ls oferí un berenar, l’acte fou animat per l’actuació del grup Norai.

El vespre a la plaça de l’Ajuntament vàrem poder gaudir 
dels grans artistes del nostre poble en el concurs Play-
Back organitzat per grup d’Esplai s’Estel. Els guanyadors 
d’aquest any foren: 

El mateix vespre es 
lliuraren el trofeus als 
guanyadors deI Torneig 
de Tennis. 

I per acabar les festes 
actuació dels dimonis de 
Mancor amb espectacle 
pirotècnic.

E

1r premi: AZÚCAR MORENO 

2n premi: ROCIO JURADO I MALU 
3r premi: MANOLO ESCOBAR I
ROCIO DURCAL  
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AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 2 DE JUNY DE 2012 

El Ple de l’Ajuntament acorda amb el vot favorable 
dels regidors del PP, PSOE i de la regidora Joana 
Maria Alba i l’abstenció dels regidors Guillem 
Villalonga i Miquel Gallardo, prorrogar el contracte 
de la concessió de l’explotació del servei 
d’abastament i sanejament d’aigua de Mancor de la 
Vall per un termini de dos anys comptadors de dia 8 
de maig de 2012 i que per tant, acabarà dia 8 de maig 
de 2014. 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat aprovar 
la creació, i fer públic, el fitxer municipal e-SSAP, 
que conté dades de caràcter personal i que està 
subjecte, a tots els efectes previstos, a la LOPD (Llei 
orgànica de protecció de dades de caràcter personal). 
La finalitat és donar d’alta davant l’Agència Estatal 
de Protecció de Dades amb seu a Madrid, el Registre 
municipal on es guarden totes les dades dels 
expedients del departament de Serveis Socials i quin 
és el procediment. 

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

1. S’ha fet una ampliació de l’escoleta de 0 a 3 anys 
per tal d’acollir més infants. Quina capacitat té? Ens 
podeu explicar quin és el motiu pel qual no 
s’augmenta el número de matrícules i hi ha infants 
que s’estan quedant sense plaça? Teniu present el 
nombre de naixements anuals i les necessitats 
actuals? Quins són els requisits d’inscripció i els 
barems? 
La primera ampliació de l’escoleta per tal d’adaptar-
la a la normativa vigent fou l’any 2005 i se 
condicionà per poder acollir 10 infants en una sola 
unitat. Posteriorment, vista la necessitat d’ampliar 
places, es va fer una segona ampliació  homologant 
27 places repartides en dues unitats, amb aquestes 
condicions i amb el compliment de tots els requisits 
tant d’infraestructura com de personal es va poder 
incloure l’escoleta dins la xarxa d’escoletes públiques 
de la Conselleria d’Educació el curs 2009/2010. 
En conseqüència a hores d’ara tenim homologades 27 
places, des de la seva homologació sempre havien 
quedat places vacants, aquest curs ha estat el primer 
en que concretament quatre infants han quedat fora 
plaça, cal dir que havien fet la reserva fora del 
termini establert. 
La matrícula s’ha de fer dins els terminis fixats des 
de la Conselleria (maig/juny pel curs vinent), si 
qualque infant no ha de començar a principi de curs 
ha de reservar plaça igualment i aquesta se li guarda. 

Això passa sovint ja que molts infants són massa 
petits el mes de setembre i altres encara no han 
nascut. Per tant, des de l’escoleta es controla la 
demanda en el període de matrícula i es reserven les 
places sol·licitades, això s’ha de fer per part de les 
famílies interessades en ser usuaris del centre ja que 
hi ha famílies que no necessiten d’aquest servei, 
evidentment no serveix de res controlar els 
naixements ja que no són casos reals. Com és de 
suposar una vegada tancat el període de matrícula, es 
pot avaluar si hi ha necessitat de més places i en 
conseqüència fer les gestions oportunes davant la 
conselleria d’Educació per tal de solucionar el 
problema. 
En quan als requisits dir que hi pot accedir qualsevol 
infant resident a Mancor, sempre que compleixi amb 
les condicions i normativa fixada pel centre, i 
respecte als barems no estan fixats perquè el nostre 
objectiu es acollir tots els infants de Mancor que 
necessitin el servei. 

2. El 18 d’abril va sortir al DBalears una notícia 
segons la qual el conseller d’Educació, Rafael Bosch, 
visitarà cada un dels pobles de les Illes Balears per 
explicar únicament a les agrupacions locals del PP 
com afectaran les noves mesures en matèria escolar i 
de política lingüística. Ens podeu explicar si ja n’heu 
rebut la visita i com afectaran aquestes mesures a la 
nostra escola?  Pregam que li transmeteu de part de la 
nostra agrupació que, si és tal com es va publicar, 
estam indignats del fet que només informi a la gent 
del seu partit i que als altres regidors, elegits com 
vosaltres democràticament no se’ns pugui informar, 
ja que és ben sabut que qui governa ho ha de fer per a 
tots i cada un dels ciutadans. Ens preocupa 
especialment que una escola integradora com la que 
tenim i amb els problemes d’espai ja coneguts, s’hagi 
de transformar i crear encletxes entre els alumnes per 
motiu de llengua i afegir més aules prefabricades o 
xapar les aules augmentant el problema d’espai actual 
i creant un conflicte on no n’hi ha. Nosaltres apostam 
per no haver de patir més retallades en educació, ja 
que és la base de la nostra societat. 
No tenim constància d’aquest tipus de visita, no 
obstant en cas de ser cert no farà falta en que li facem 
arribar les seves inquietuds ja que vostès tendran 
l’oportunitat d’explicar-li personalment perquè 
nosaltres les convidarem a la reunió. 

3. De l’anterior plenari, va quedar pendent que el 
Batle ens explicàs quines són les retallades que pateix 
i patirà la unitat bàsica de salut de Mancor. Quines 
són?

Pàg.:12



En principi, ens varen notificar verbalment que es 
reduïa una hora diària la consulta de la doctora, 
després de insistir aconseguirem que tan sols es 
reduís a la meitat. Finalment acordàrem que si hi 
hagués necessitat es tornaria recuperar la mitja hora 
perduda.

4. En relació a la normativa sobre el control de cans, 
hem vist que heu complert el que ens diguéreu en el 
darrer ple sobre la part d’informar a la població i de 
fer la campanya de cens d’animals de companyia. 
Ara, com vàreu dir,  ja toca afrontar el problema i 
posar-hi remei. Quines passes dureu a terme? 
Creiem molt important haver donat la primera passa i 
aprovar la normativa, anar fent campanyes puntuals 
com la vacunació i implantació dels xips el passat 
mes de març com repartir fulletons informatius. 
Evidentment amb això no és suficient, per tant 
pensam que es feina de tots anar conscienciant als 
amos de cans perquè es compli la normativa. 
Mentrestant des de l’Ajuntament s’aniran fent  
diferents accions per tal de recordar i fer complir la 
normativa vigent. A més s’estudia la possibilitat de 
firmar un Conveni amb Natura Parc perquè personal 
de la Fundació faci passades pel poble i reculli els 
cans a lloure. 

5. Segons l’acta del plenari de dia 7 de març, la 
vostra intenció era que el pressupost d’enguany 
estaria abans de dia 31 de març. Ja ha passat més 
d’un mes i seguim sense tenir-lo. Quina és la nova 
previsió?
Teniu raó que vos diguerem que estaria el mes de 
març però des de secretaria-intervenció han estat 
ocupats amb l’elaboració del Pla d’Ajust que ens 
sol·licitaren des del Govern Central. No obstant, no el 
tenim oblidat hi estam fent feina, tot d’una que el 
tinguem vos convocarem a una reunió per tal de 
comentar-lo. 

6. En quin punt de la tramitació es troben els 
expedients d’investigació dels camins públics? 
De moment ja tenim tots els informes oportuns, una 
vegada siguin revisats per la secretària i l’assessor 
jurídic ja podran ser duits a plenari. 

7. També s’ha publicat en premsa que el Consell de 
Mallorca vol modificar les taxes del cobrament de 
rebuig per tal de finançar la incineradora. Aquest fet 
ens seria desfavorable a tots els pobles que estem 
aplicant la recollida porta a porta, que ja reciclam i 
separam. Estau d’acord amb aquesta mesura? La 
nostra opinió és que aquesta mesura desincentivarà 
tots els avanços que s’han fet en matèria de reciclatge 
de residus. 
L’any 2007 va ser proposta del nostre grup posar en 
marxa la recollida selectiva porta a porta i 
conscienciar als ciutadans de la importància de 
separar les diferents fraccions de residus. Amb el 
mateix esperit que ho posarem en funcionament ara 
ho seguim defensant. 

Per altre banda, no és cert que des del Consell es 
vulgui cobrar la taxa d’incineració del rebuig per tal 
de finançar la incineradora. Si és cert, que a partir de 
l’1 de gener de 2013, el Consell de Mallorca passarà 
a cobrar el servei de tractament de residus, ara el 
cobrava l’Ajuntament però no té sentit ja que qui 
dona realment el servei és el Consell. Per tant, des de 
l’Ajuntament es cobrarà el servei de transport de les 
diferents fraccions i des del Consell es traurà una 
línia de subvenció per tal d’ajudar als Ajuntaments a 
seguir endavant amb la recollida selectiva. 

8. El termini voluntari per l’esbucament de les cases 
il·legals de Biniatzent ja ha expirat.  Continuam molt 
preocupats per tal que el cost econòmic del mateix no 
recaigui damunt el poble de Mancor. Per això 
demanam en quin punt es troba aquest procés. 
S’està pendent del projecte de demolició i l’ha de 
presentar el propietari. 

9. Demanam si és possible que tinguem un espai 
habilitat dins l’Ajuntament on poder rebre la 
correspondència dirigida al nostre grup. 
Es estrany que després de deu mesos de legislatura i 
quatre anys més el seu portaveu s’interessin per 
disposar d’un espai, quan des de sempre hi ha hagut 
uns arxivadors on deixar la correspondència i altre 
documentació dels grups municipals que formen la 
corporació local.

10. Demanam si abans de passar el resum de les actes 
a la revista Montaura es pot passar als grups de 
l’oposició pel seu vist-i-plau o, en el seu defecte si 
podem participar a l’hora de fer el resum ja que 
actualment només es segueix el criteri del grup 
redactor i s’esbiaixen els continguts de les 
intervencions de l’oposició. No hi ha pitjor mentida 
que una veritat a mitges. 
Després de llegir aquesta pregunta, hem rellegit les 
actes i el resum publicat a la revista i no hem trobat 
cap punt que ens fes suposar que es deien mentides, 
tal vegada hauríeu de ser més precisos amb les 
vostres qüestions. No obstant, es cert que a qualque 
punt ens trobam amb la necessitat d’haver de resumir 
els comentaris dels tres regidors del vostre grup 
reflectint una mateixa idea, això pensam que es 
podria evitar si només intervingués el portaveu i no 
cada un dels regidors fes el seu comentari, pensau 
que l’espai a la revista es limitat. 
Vos recordam que els escrits a la revista es fan 
seguint els mateixos criteris des de fa més de setze 
anys i no hi ha hagut problemes. No obstant, potser 
una alternativa millor fer els resums tal com es 
publicaven als inicis de la revista, simplement 
anomenar els punts de l’ordre del dia i la votació 
pertinent. Evidentment, si qualque ciutadà està 
interessat en tenir més informació sobre qualque punt 
en concret pot acudir a les actes dels plenaris que 
estan a la disposició de qualsevol interessat. 
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DES DE L’ARXIU 
LES FESTES DE S. JOAN D'ANTANY 

Al fons documental B.F. hi ha tres futlletons impresos (1) de festes patronals del primer terç del segle 
passat. La proximitat de les proppassades festes m'ha duit a comparar el continent i contingut d'aquells 
amb els actuals i m'ha decidit dedicar la meva aportació trimestral DES DE L'ARXIU a les festes patronals 
de la nostra antigor, primer, i llavors fer un esment especial a les festes dels anys 1924, 1925 i 1926, a 
què corresponen els impresos arxivats. 

Allò que primer he sentit en veure aquests humils programes és l'afirmació identitària d'una petita 
comunitat manifestada en esdeveniments cíclics inel·ludibles - en aquest cas les festes patronals - amb un 
reiterat contingut essencial que es va adaptant a l'evolució imposada pel trancórrer del temps. 

Mancor sempre ha festejat el seu patró, S. Joan Baptista, a qui es dedicà 
la primera capella construïda a la vall (2) a la darreria del s. XVI i principis 
del XVII (s'obrí al culte el 1606). Conservam la primera mostra 
iconogàfica del sant, una pintura que es venerava a l'altar major des del 
primer moment i que il·lustra aquest escrit. El motiu de l'elecció fou, 
segons l'opinió del Dr. Amengual, el nom de pila (es deia Joan) del 
aleshores bisbe de Mallorca, que havia concedit el corresponent permís 
per a l'edificació de dita capella. Crec però que alguna arrel més 
profunda tenia la devoció a S. Joan de mancorins i biniarroiers perquè a 
la capella de Santa Llúcia, on acudien tots els diumenges i dies de 
precepte, des del s. XIV, tenien un altar dedicat al Sant Baptista. 

Un cop inaugurada la nova capella de  Mancor, les autoritats civils i 
religioses del Selva, jurats i rector, elegiren dos mancorins, que es 
renovarien cada any, que, entre altres quefers, havien d'organitzar la 
festa - un sol dia - del sant patró. Des de llavors la celebració ha voltat 
damunt dos eixos, el religiós i el festiu, que amb  l'ofici i el ball han 
perviscut fins al dia d'avui. L'esdevenir ha anat afegint flors al ram inicial, 
però el brancam és el mateix. Fins ben entrat el s.XX la o les festes consistien en el cant de completes, 
l'oferta, l'ofici amb sermó, el ball tradicional i corregudes. Solien venir de fora el sermoner i algun músic 
"tromper (xeremier) o guitarrer". Des de la dedicació de la capella a S. Joan cada any se n'ha celebrat la 
festa, el 24 de juny, amb escassíssimes excepcions i sempre per motius molt perentoris. Fins al dia d'avui 
la festa únicament s'ha vist suspesa en set ocasions; una, al s.XVIII, per la vinguda  d'un esquadró de 
soldats que perseguien delinqüents; tres, al s.XIX, per la presència de sequeres persistents que originaven 
un vertader estat de misèria; i dues, al 1937 i 1938, per la guerra civil. Per altra banda destacam algunes 
curiositats de la nostra història festiva. L'any 1640 la festa es veié malmanada per l'assassinat a la plaça 
de dalt d'un mancorí, Pere Elies, el dia 23; el 1652 es feren dos dies de festa, en lloc, d'un amb motiu 
d'una peste, i el motiu seria l'allargar el temps de rogatives; a la festa de 1865 es va torear un bou; a les 
festes patronals de l'any 1936 l'ajuntament del front popular va organitzar un ball d'aferrats que l'autoritat 
religiosa va considerar una profanació; l'antagonisme de les dues mentalitats va causar una petita explosió 
davant del domicili del batle interí. 

He fet aquesta mirada cap enrere , com he manifestat al començament, en haver llegit atentament el 
programa de festes de tres anys: 1924, 1925 i 1926. Abans de comentar els actes que s'hi descriuen cal 
que ens situem en el moment històric en què es produiren. A nivell estatal Espanya es trobava sota la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera, qui governava des de l'any 1923, manu militari, amb el vistiplau del 
rei Alfons XIII. Aquí, a Mancor, estaven immersos en un procés d'iniciació i consolidació de la segregació 
de l'ajuntament de Selva, que culminaria amb la plena independència municipal el 2 d'abril de 1925. 

Els tres programes consten d'un únic full, per als tres dies de festa, de forma allargada, imprès en una sola 
cara, indici de la macança de medis i escassesa d'actes. Els del 24 i 25 són gairebé iguals de forma i 
contingut, amb un format molt senzill i humil; el del 26 té una presentació més cuidada, una terminologia 
més erudita i un ventall d'activitats més ampli que els dos primers anys, com si volguessin celebrar la 
independència de Selva. El primer està escrit en català no normativat i els altes dos, en castellà. 

Sant Joan Baptista 
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Si comparam aquestes festes amb les anteriors al s.XX i les 
actuals, comprovarem l'enorme evolució en el 
desenvolupament del bessó inicial, trobant-se les que ara 
comentam en un estadi intermig. A la tercera dècada del 
segle passat les nostres festes oloren pobresa, repetició, 
manca de qualitat dels actes culturals, amb un excès de 
folclorisme,  presència exclussiva de mancorins i un evident 
protagonisme de les manifestacions religioses. Efectivament 
allò que no ha amillorat el pas del temps - tal vegada hem 
reculat - és la solemnitat de les funcions religioses. Dia 23, a 
entrada de nit, es cantaven completes. La missa solemne de 
dia 24 ("Solemnísimo Oficio" llegim al programa del 26) era 
l'acte més important de totes les festes amb la presència de 
les autoritats municipals i hi deia el sermó un prevere famós 
de fora, el nom del qual apareix al programa. Així, el 26 
predicà el sermó el Dr. Joan Rotger, sinauer, aleshores 
canonge de la catedral de Girona. Els actes cultuals del 
tercer dia eren un "Oficio solemne con autoridades" (1925). 
Tan gran presència religiosa explica la capçalera dels 
programes, "Actos religioso-culturales" (1925) o "Fiestas 
cívico-religiosas" (1926). 

Els actes lúdics i festius començaven dia 23 horabaixa amb 
l'exhibició d'un bou acompanyat de xeremies ("exhibición al 
vecindario de un hermoso y rollisso (sic) buey" (1926). La 
presència del bou hi és sempre i el motiu no és altre que la 
d'abastir de carn al poble durant les festes, que es venia a la 
menuda. La vigília continuava amb jocs per als nins "cucañas 
y juegos" i acabava, després del cant de completes amb la 
revetla. Ningú no m'ha pogut donar detalls d'aquesta revetla; 
el programa dels tres anys l'anuncia com a "revetla con 
xeremias". La diada festiva per excel.lència era el 24. A 
primera hora hi havia toc de diana amb xeremies i després de 
la missa un refresc popular gratuït, "un lunch exquisito" 
(1926) i corregudes de joies. Ja a la tarda, jocs per a nins i 
activitats culturals, més escollides les del 26; posam com 
exemple una festa escolar en què els nins oferiren una mena 
de concert, el progama del qual ve detallat, acompanyats per 
una banda de música. El dia del sant amb ball de bot, "baile 
de lucimiento al estilo del país" (1926) i "un ramillete de 
fuegos artificiales" (1925). El dia 25 hi tornava haver jocs per 
als infants a l'horabaixa i el tridu finia amb un ball de bot amb 
xeremies. 

A les festes se celebraven les famoses corregudes de joies, per a mancorins unes i altres obertes als 
foresters. La joia consistia en un trofeu, penjat a una canya de què s'apoderava qui primer hi arribava. 
Aquestes eren les joies de les corregudes del dia de S. Joan de 1924, que es feren a una tanca de 
Massanella: 1 premi, 10 pessetes i 2 pollastres; 2 i 3 premi, 10 i 5 pessetes respectivament. 

La comissió de festes curava de la intendència. Als programes es fa constar que durant les festes hi haurà 
un servei de restaurant a la plaça de Dalt, que per ballar i seure a rotle no es farà pagar i que els carrers 
de la festa seran profusament enllumenats. 

Sempre, any rere any , des de que existim com a poble, l'avior mancorina ha cantat, ha rigut, ha ballat al 
solstici d'estiu, per S. Joan. Així duim quatre centúries de celebracions. 

Tomeu Ripoll Pou 

(1) Els impresos han arribat al fons B.F, gràcies a Joan Mateu per via de Biel Pocoví. 
(2) La informació referida, anterior al s.XX l'he extreta de publicacions de Biel Fiol. 

Programa de Festes de l’any 1924
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ESGLÉSIA LOCAL 
LES CAMPANES JA TORNEN SONAR!!! 

El passat dia 24 de juny, les nostres campanes tornaren a sonar com estava previst. Després 
de tota una setmana carregada d’actes relacionats amb les campanes, ara us farem una 
pinzellada del procés així com ha estat.

El divendres dia 16 de juny arribaren les 
campanes juntament amb els tècnics en vaixell 
des de València i foren descarregades dins 
l’església parroquial. El mateix dia es pujà amb 
la grua tota l’estructura de fusta per ser 
muntada dins el campanar.

El dissabte dia 17 i el diumenge dia 18 es va 
procedir a muntar tota l’estructura interior del 
campanar així com la instal·lació elèctrica de 
les campanes. Durant aquests dos dies les 
nostres campanes varen poder ser 
observades ben de prop dins l’església on 

tothom pogué comprovar la feina ben feta. El dissabte a les 20:30h del vespre just abans de la 
pamboliada a benefici de les campanes (on es recaptaren 1065€ nets), es va procedir a la 
benedicció solemne de les campanes. També se’ls va conferir nom: 

� A la més gran: Joana ja que St. Joan és 
el patró de Mancor. 

� A la segona més gran: Llúcia, ja que és 
el Santuari de Mancor. 

� A la tercera més gran (la de les hores): 
Bàrbara per ser co-patrona de Mancor. 

� I a la quarta (la des quarts): Catalina 
Thomàs, per també ser co-patrona de 
Mancor.

El dilluns dia 18 de juny, ben dematinet, entorn 
de les 8 del matí, la grua tornà a comparèixer i 
es va procedir a treure les campanes de 
l’església i just després, amb una gran multitud 
de gent i dels nins de l’escola enrevoltant, es va 
procedir a la pujada de les campanes.

Els dimarts i dimecres s’acabaren d’instal·lar els 
sistemes que restaven així com anar 
programant els tocs. 
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Molta de gent ha demanat que no coneix els tocs actuals, i és que gràcies a l’ajuda inestimable 
d’en Biel Fiol, antic campaner, hem restaurat els tocs més antics. Per aclarir aquest tema, aquí 
us apunt un esbós dels tocs:

- El repicar, no té massa dubte, es van 
picant totes les campanes alhora.  S’han 
programat tres tocs de 5 minuts cada un 
per solemnitats, amb un interval de 4 
minuts entre toc i toc. 

- El toc de missa és ventar na Llúcia 
(segona de les més grans) durant 3 
minuts, i acte seguit, un, dos o tres tocs, 
segons sigui el primer (30 minuts 
abans.), el segon (15 minuts abans)  o el 
tercer (5 minuts abans)  de la missa.  

- El toc de funeral és ventar les dues 
campanes majors (na Joana i na Llúcia) 
alhora durant 4 minuts. Al aturar-se, al igual que la missa na Joana fa un toc per assenyalar 
que falten 30 minuts pel funeral, dos tocs, per assenyalar que en falten 15 minuts, i tres tocs, 
per assenyalar que en falten 5. 

- L’avís de funeral el dematí és ben igual que el de funeral llevat dels tocs finals de na 
Joana.
- També hem recuperat l’antiga tradició de les AVE MARIES, tres pics al dia, a les 8 del 
dematí, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. Són tres tocs consecutius de na Joana 
que es repeteixen tres vegades. 

- Com heu comprovat també sonen els quarts amb na Catalina Thomàs, i les hores amb na 
Bàrbara.

Alguns han comentat que les campanes sonen diferents, això és normal ja que el so abans de 
restaurar era distorsionat. També sonen una mica més fluixes que abans, i això és degut a que 
abans els martells pegaven amb una força gens mesurada a les campanes (i això les va 
deteriorar tant), ara peguen allà on toca i amb la força que toca perquè no es tornin a espenyar.

Només paraules d’agraïment a tot el poble de Mancor que en un any ha aconseguit quasi tot el 
necessari per restaurar les campanes. Ara estam esperant la factura definitiva, ja que s’hi ha 
afegit i llevat coses del projecte original. Però en principi, faltaran només uns 2000€ per acabar 
de pagar les campanes.  Ja el mes de setembre, si cal, farem qualque altra activitat per aquest 
fi.

Moltes gràcies, Mancorins i 
Mancorines, i que molts d’anys 
pugueu gaudir les vostres 
campanes!!!

Josep R. Ortega Fons
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ENTREVISTA A MARGALIDA MARTORELL MARTORELL, 
na Guiguita

El dimecres dia 22 de maig, el dia de Santa 
Rita, anàrem a entrevistar na Margalida. En 
Biel Pocoví ja havia preparat la trobada. Ella, 
a partir de les 10 ja es troba a Sa Piscina, ja 
que la seva filla, Elionor, juntament amb en 
Miquel, regeixen el restaurant i tot l'entorn del 
lloc. Feia un dia meravellós, la primavera es 
trobava a la seva plena. Era agradable està 
fora, però per no tenir problemes en la grava-
ció de la conversa, decidírem fer l'entrevista 
acomodats a una taula a l'interior del local. 
Acompanyats de la seva filla, començàrem les 
preguntes.
En primer lloc, ens hauries de dir quans anys 
tens?
Vaig néixer  dia 30 de 
juny de l'any 1930. 
Enguany ja faré vui-
tanta-dos anys. 
Ja sabem que ets de 
cas Puput, però tot-
hom et coneix per na 
"Guiguita"; d'on et ve 
aquest nom? 
Intervé la seva filla 
Elionor i diu: "Això des 
nom li ve d'una tia, 
una germana de sa 
meva padrina que va 
estar a França amb una altra germana. Ella 
les va posar aquests noms francesos, a mu 
mare Margalida, Guiguita; i a sa meva tia Ca-
talina, Catrinet, i així se les coneix a Mancor".
Te'n recordes, Margalida, a quina casa del 
poble vares néixer? 
Sí, a can Galan i na Salopa. Aquella casa de 
front anant a Santa Llúcia, des carrer de Sa 
Costa. —és el segon carrer a l'esquerra que 
parteix del carrer de Son Tomeu, és el camí 
vell de Santa Llúcia, de front hi vivia el matri-
moni d'en Galan i na Salopa, avui la casa crec 
que és d'una gent de Palma. 
Els teus pares d'on les deien? 
A mu mare li deien na Joana Pupuda, era 
germana de son pare d'es Puputs, en Guiem
en Jaume... Mun pare, nomia Guiem, i li deien 
en Guiem Petit. 
Quants de germans has tengut? 

Hem estat tres germanes i un germà. Tots 
som vius. Jo som sa major, ets altres són na 
Catalina, que viu a Mancor, na Joana, que viu 
a Inca i en Guiem que se va casar i viu a Si-
neu.
Els altres germans també varen néixer al car-
rer de Sa Costa? 
No. Després vàrem passar a viure a n'es car-
rer que se coneixia pes carrer de ses Solls, 
avui carrer des Fang, es carrer des costat de 
s'ajuntament, darrera ca teva. Estàvem a una 
casa, veïnat de cas Calivé, era una casa del 
que li deien en Toni de ses ensaïmades. 

Què recordes 
de l'escola de 
quan eres peti-
ta?
Vaig anar a 
costura a ca 
ses monges. 
Teníem ses 
monges sor 
Esperança, sor 
Pietat; sa que 
record més va 
ser sor Irene. 
Totes varen 
estar molts 
d'anys a Man-

cor.
Després anares a altres llocs a escola? 
No. Llavor vaig anar molt poc temps a ca sa 
mestra, en es pis de damunt on viu sa dona 
d'en Tomeu Peluquer. Aviat vaig anar a n'es 
ranxo amb mun pare i sa meva germana Ca-
talina. Mu mare no podia venir perquè havia 
de guardar es germans més petits. 
On anàveu a fer carbó? 
Anàvem sobretot a sa Casa d'Amunt. Hi anà-
vem jo i sa meva germana Catrinet, que som 
ses dues majors, per ajudar a mun pare.  
Féreu també altres feines a sa Casa d'Amunt? 
Noltros també fèiem altres feines sobretot co-
llir oliva, sembrar faves i altres coses. L'amo 
de sa Casa d'Amunt era de Mancor, de can 
Bajoca, nomia Joan, era germà de l'amo en 
Toni de can Bajoca, que ara va fer es cent 
anys.

Els pares i tots els germans 
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Per cert que a l'amo en Joan li deia aquesta 
glosa que vaig fer: 
"Cada dia vaig a missa 
per ésser bon cristià, 
Que l'hauríeu vist passar 
a l'amo en Joan d'Aumedrà 
abrigat amb sa pallissa". 
Allà hi havia, a més de 
ton pare, sa dona i 
al·lots de l'amo en 
Sebastià de Lloseta 
que tenien es figueral 
de sa Casa d'Amunt. 
Un missatge d'Inca 
que nomia Tomeu, era 
un poc raro. També 
l'amo en Biel Poteco 
de Lloseta que se'n 
cuidava de ses coïdo-
res d'oliva. En temps 
de fer oli llogaven al-
tres homes. 
Hi anàreu molt de temps a sa Casa d'Amunt? 
Sí. Jo ja tenia més de 14 anys i encara hi 
anàvem. Més endavant es meu germà Guiem 
i molts d'al·lots de Mancor hi anaven a collir 
ametles i garroves. Normalment cada setma-
na o cada quinze dies davallàvem a Mancor. 
Jo era molt estimada des senyor, D. Pep i D. 
Rafel, que eren de Fornalutx. També em duia 
bé amb sa madona, que era una persona de  
molt mal caràcter. 
La seva filla Elionor li fa una precisió al que ha 
dit, i afirma: "Saps perquè li queies bé, idò 
perquè li escuraves, segons em contares".
Per on hi anàveu a sa Casa d'Amunt? 

Si podia anar, com ara, amb cotxo o bicicleta 
per Lloseta, però noltros sempre hi anàvem a 
peu pes Rafals. 
Davallàveu a Mancor, només els dissabtes? 
Sí i a vegades cada quinze dies, quan fèiem 
carbó.
Bé, Margalida, deixem aquesta etapa de la 
teva vida i entrem en altres fets. Com vares 
conèixer el que seria el teu espòs? 
Puc dir que el vaig conèixer anant a n'es cine 
a n'es Teatro a Inca. Vàrem festejar poc 
temps, només un any. Jo abans havia festejat 
en Jaume Perdiu casi set anys, però sa cosa 
no va anar bé i vaig conèixer en Joan. 
Quin any vos casàreu? 
Jo tenia vint-i-cinc anys. Era l'any 1955. 
On passàreu a viure quan vos casàreu? 
Vàrem viure a sa Vileta a una casa que era de 
sa tia Cabassona —és la primera casa en vol-
tar a la dreta quan deixam el camí que va a 
Son Tomeu, actualment és d'uns estrangers—
Quan es va casar en Felip Cabassó, vàrem 

deixar sa casa i 
passàrem a viure 
en carrer des Fang 
devora can Mon-
tserrat i na Damia-
na, avui també hi 
viu una família 
d'estrangers. A 
aquesta casa se la 
coneixia per can 
Quint.
Quants de fills i 
néts heu tengut? 
Tenguérem una 
nina que va morir 

a ses poques hores de néixer, tenia espina 
bífida. Llavor tenguérem n'Elionor. Tenc una 
néta, na Immaculada, i dos néts, en Joan i en 
Pau.
Quan vos casàreu, quina feina fèieu? 
De tot d'una anava a fer ranxo amb so meu 
home, a es Prat que era on anaven tota sa 
família de cas Ropit; però després em vaig 
posar a brodar. Brodàvem a ca s'Hereva. Na 
Catrin de ca s'Hereva tenia ses claus de l'es-
glésia i era sa responsable de tocar migdia. 
Moltes vegades hi vaig anar jo. 
Feres feina de brodat fins que passàreu a re-
gentar es bar que aleshores es deia can Fi-

El matrimoni amb la seva filla Elionor 
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gueta, avui cas Puput i abans s'havia dit can 
Tià?
No. Quan vaig deixar es brodat vaig fer feina 
a n'es taller de sabates de can Jordi Moranta, 
primer a es mateix taller i després a ca nostra, 
feia lo que es deia "fer bordó", perquè em vaig 
rompre una cama. També sa feina a ses sa-
bates va començar a baixar. 
Quan passàreu a dur es bar de can Figueta? 
A can Figueta hi estava es meu cosí, en Mi-
quel Puput, i jo hi anava a ajudar i el suplia, 
normalment es dijous que era es dia que ell 
se n'anava a festejar. Quan es va casar ho va 
deixar i noltros ho agafàrem. 
On vivíeu quan estàveu en es bar? 
De tot d'una continuàrem visquent a can 
Quint, però després vivíem en es mateix bar. 
Vàreu estar molts anys en el bar? 
Uns nou anys. En Joan ja no estava bé i no 
pogué aguantar. 
Per cert que tenc una anècdota de ca teva. 
Amb ta mare teníem molt bona relació. Ella es  
dijous anava a Inca a fer dijous. Em deixava 
sa clau perquè anàs a veure sa teva padrina i 
un bon dia la vaig trobar que havia caigut des 
llit i tenia sa cara plena de sang. 
Si, Margalida, jo ho record perfectament. 
Aquell dia havia anat a caçar amb en Biel 
Fuster Rata a Massanella. Era el dia que va 
morir en Franco. Conseqüència de la caiguda, 
la meva padrina ja no es va aixecar del llit i va 
morir dia 5 de desembre de 1975. 
N'Elionor, la filla de na Margalida, va recordar 
aquell temps i em digué: "Ta mare era com sa 
meva padrina. Mun pare i mu mare feien mol-
ta feina a n'es bar. Mu mare a vegades em 
deia: vés a ca madò Maria i et farà un platet 
de sopa".
Na Margalida segueix dient: A n'es bar teníem 
sa clau de l'església i sempre en Cabrielet 
anava a tocar ses campanes, sobre tot es 
migdia i ses Avemaries. Quan en Cabrielet 
tenia qualque dinar o no podia hi anàvem nol-
tros a tocar ses campanes. 
Record aquesta glosa que li vaig fer a en Ca-
brielet:
"Quan jo seré al cel 
sentiré tocar migdia 
recordaré cada dia
lo que em deis Gabriel".
Quan deixàreu can Figueta, què féreu? 

Jo vaig tornar a fer feina a can Jordi Escolana 
i en Joan anava a es Rafals a fer qualque fei-
neta, lo que podia. Havíem comprat un pis i 
passàrem a viure allà. N'Elionor llavor estudi-
ava.
Més endavant sa meva filla havia llogat es 
cafè des Forn de sa plaça de Baix i jo anava a 
ajudar-li en lo que podia. Sa meva filla va tenir 
es Forn per espai de 17 anys. 
Va ser llavors quan et jubilares? 
Intervé la seva filla Elionor i diu: "Tu no t'has 
jubilat mai, mai no has cobrat perquè no esta-
ves assegurada".

Què fas ara de jubilada? 
No faig res, poca cosa. Quan estava millor 
que ara ajudava a sa cuina. Ara ja només co-
ses petites, eixugar cuberts i poca cosa més. 
S'altre dia vaig anar a veure ses campanes i 
es dia de Sant Joan, vaig estar molt contenta 
d'anar a missa. 
I amb es néts i néta, vos enteneu o te fan en-
fadar?
No. Són bons al·lots i es porten molt bé. 
Participes en els actes de l'Associació de la 
tercera edat? 
Ara no hi puc anar. Abans sempre hi anava 
amb sa meva cosina na Catalina Pupuda i sa 
meva amiga na Magdalena de ca na Mirai que 
va morir, sa dona d'en Joan Moranta. 
Vols dir qualque cosa als lectors de la revista 
MONTAURA?
Estic contenta d'haver nascut i de viure en 
Mancor. Estim molt es poble. Ha canviat molt 
però crec que en bé. Ha progressat molt, no 
té comparació amb es poble que vàrem viure 
quan érem petites. 
Quan acabàrem l'entrevista, en Miquel i n'Eli-
onor li digueren a na Margalida que ens di-
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gués algunes gloses. Així ho va fer, crec que 
són interessants: 
"A Mancor ses brodadores 
mos han pres un punt massa alt 
totes mos fan es malalt 
per no ser entrecavadores". 
"S'aguieta i es tambor 
sa corretja i es padaç 
si hi ha un treballador 
per no diguer-li que no 
li diven ja tornaràs”. 
"Mun pare carbó va fer 
fins a s'hora de morir 
carboner me va fer a mi 
perquè ell era carboner". 
"Es temps que seràs cuiner 
sempre aniràs mascarat, 
criticat i murmurat, 
un cop dolç s'altre salat 
es gust de tots mai pots fer". 
"L'any coranta vaig segar 
devora una jovençana 
i de tota sa setmana 
no la vaig sentir cridar”. 
"Un vespre de moltes màscares 
un vespre de molt de fred, 
després de ballar una dans 
vaig passar per lloc estret. 
Quan vaig haver ballat sa dansa 
la vaig convidar a sortir 
i li vaig dir mascareta 
te vols llevar sa careta. 
Quan sa llevar sa careta 
pensant que era una nineta 
guapa com la flor d'abril, 
sa va llevar sa careta 
i va ser un guàrdia civil". 
Després ens recitar una poesia en castellà, 
que ella anomena Divendres i que li va ense-
nyar sa Morena de can Fressa quan collien 
olives a n'Escorques, diu així: 
Por las calles de Amargura, 
la Virgen se va llorando, 
buscando su Hijo hermoso 
buscando su hijo amado. 
Alrededor de una esquina, 
vió una mujer que lloraba; 
le dijo: mujer cristiana 
has visto mi Hijo hermoso 
has visto mi Hijo amado? 
Sí, senyora, que lo he visto 

que por aquí ha pasado; 
una cruz lleva en sus hombros, 
una cadena arrastrando, 
una corona de espinas 
i una lanza a su lado. 
Me ha pedido un pañuelo 
para limpiar su rostro 
que lo tenia sudado. 
Vamos, vamos, mi senyora, 
vamos, vamos al Calvario 
que por pronto que lleguemos 
ya lo habrán cruficicado. 
Ya lo ponen en la cruz, 
ya le clavan los tres clavos 
el maldito i cruel 
ya le pega la lanzada 
a su divino costado. 

Deixàrem na Margalida desitjant-li molts anys 
i molta salut, i que pugui mantenir vius els re-
cords que avui hem recollit de les seves pa-
raules.

Jaume Gual i Móra 

Fotografies:  Biel Pocoví i Eduardo Rovira 

Na Margalida i la seva filla Elionor 
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ACTIVITATS DEL SEGON TRIMESTRE DE 2012 

DIA 22 
Tal com estava programat, aquest dia es va fer l’Assemblea Extraordinària General de 
Socis, que segons els Estatuts de l'Associació ha de realitzar-se, almanco, una vegada  
cada quatre anys, per a la renovació de la Junta Directiva.  
El Vicepresident va llegir l’acta anterior i al mateix temps la normativa per a l'elecció d’un 
nou President i una Nova Junta. No es va presentar cap candidat i per tant, de moment, 
segueix, de manera interina, el President sr. Lleonard Pocoví i la seva Junta Directiva, 
durant uns mesos i fins que no es convoqui una nova Assemblea.

El President va dir que ell feia 
molts d’anys que estava fent feina 
per aquesta associació de la qual 
se sentia molt orgullós, però que ja 
era hora que altres prenguessin el 
relleu. Va agrair el recolzament 
que durant aquets anys ha tengut, 
i va ressaltar que la feina que fan 
tots els membres de la Directiva, la 
fan de manera totalment 
desinteressada. 
El Secretari, sr. Jaume Grau, amb 
la seva intervenció, va donar 
comptes de com es trobava 
l’economia i que la salut era bona i 

no calia passar pena. També va dir que ell esta fent feina des de la fundació de 
l'Associació, a l’any 1980, i que els anys comencen a passar factura, l'edat no perdona. 
Va recordar, també, la feina duta a terme pels presidents que ha tengut aquesta 
Associació. Jaume Arrom, Arnau Sastre, Gabriel Pocoví i l’actual Lleonard Pocoví, que 
tots ells s'han desvetllat, juntament amb els Directius, perquè el camí es pogués fer amb 
èxit.
El President, Lleonard Pocoví, va dir que ell volia deixar la presidència i que ja no feia 
comptes presidir el XXVè Aniversari, però vist que ningú no s’ha presentat, ell continuarà 
els mesos que facin falta, si bé espera que prest ja hi haurà una solució. També va dir que 
se sentia satisfet de ser el President de 
les moltes coses realitzades durant el 
seu mandat juntament amb la Junta 
Directiva i novament va agrair als Socis 
la seva presència i el seu  recolzament. 

MAIG

DIA 1 
Passaren els cent vuitanta els socis 
que participaren a la commemoració 
del XXVè Aniversari de la Associació 

Els cuiners i les cuineres ja tenen el dinar 

Autoritats civils i eclesiàstiques 
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d’Amics de la 3a Edat que aquell llunyà 
1987 va legalitzar-se, encara que ja 
s'estaven fent activitats d'ençà de l'any 
1980. Esperam i desitjam que seguirà 
fent camí, millorant tot el passat, el 
present i mirant el futur encoratjador. 
A les 11,30  va començar la missa 
d'acció de gràcies per la vida de la 
nostra associació, i també en record de 
tots els nostres associats difunts durant 
aquests anys. Va oficiar la missa el 
nostre rector Josep Ramon Ortega 
Fons. Va tenir un  record pels anys de 

vida de l'associació; també va recordar els associats difunts, els malats que no han pogut 
assistir a la festa; va animar a tots, i de manera especial a la Junta Directiva, a seguir amb 
el treball que venen realitzant en l'ajuda desinteressada als demés.  
Acabada la missa, l’ajuntament va oferir 
un refresc per a tots els presents. A 
continuació anàrem als autocars que ens 
traslladaren cap al restaurant “Ses Cases 
de Son Sant Martí”. 
Quan tots estàrem acomodats al menja-
dor ens serviren l'aperitiu, patatilla, olives, 
calamar, croquetes, begudes; va seguir el 
primer plat, arròs mariner de cec amb 
abundància; de segon porcelleta amb 
patató; gató i gelat de torró. Les begudes 
de qualitat, vints negre i rosat mallorquí de 
la vinya de can Rubí, cafè i licors, brindarem en cava, Delapierre etiqueta negra. 
Després varen venir els discursos, en primer lloc va intervenir el President, Lleonard 
Pocoví, la seva intervenció va ésser breu, es va limitar a dir que ja se sentia cansat, va 

donar les gràcies a tots els presents, a la 
Junta Directiva, a l’ajuntament, al presi-
dent de la Federació, sr. Antoni Niell. Va 
parlar després el President de la 
Federació; amb les seves paraules va 
donar les gràcies per una vegada més 
haver-lo convidat i que per qualsevol cosa 
estava a la nostra disposició. Per acabar, 
va parlar el batle, sr. Bernadí Coll, que 
també donà les gràcies per aquests anys 
de vida de l’associació, animant a fer un 
esforç per seguir endavant i que, per la 
seva part, ens ajudaria en tot el que 

pugues. Cal dir que va assistir a missa i al refresc de l’Ajuntament el Sr. Javier Ureña, 
Gerent de la Fundació de Dependència del Govern Balear, que per motius de agenda, no 
va poder venir al dinar. 
Per acabar d'arrodonir la festa, n’Andreu.com va posar les notes de la millor música 
animant a la majoria dels presents a sortir a ballar i demostrar el que saben i duen dintre 
els seu cos com sempre han demostrat. 
Esperem que l’any qui ve puguem celebrar al XXVIè Aniversari, salut per a tots. 

Moment del refresc a la plaça de l’ajuntament

Arribà el moment dels discursos
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DIA 30
Ja és tradició que totes les associacions de tercera edat facin l'ofrena floral a la Mare de 
Déu de Lluc. La nostra associació, des 
dels seus inicis sempre ha estat present i 
enguany un any més. 
A les 9,00 h del matí com estava previst, 
els 70 socis inscrits sortírem cap a Lluc. 
A l'arribada vàrem berenar de panada i 
begudes. En Llorenç Abrines, Gallineta,
va dur sobrassada i convidava a tots els 
qui en volgueren. Alguns, abans d’anar a 
la Celebració Eucarística, anaren a fer un 
cafè i a visitar a la Mare de Déu. 
A les 11,00 h. totes les Associacions ens 
trobàrem a l’acolliment que va quedar 

ple, de gom a gom. La celebració es va 
retardar esperant l’actuació dels Blavets 
de Lluc, però la seva actuació va valer la 
pena i gaudírem dels seus cants. També 
cal dir que els polítics assistents a l’acte, 
que enguany foren molts, feren els seus 
discursos abans de començar la missa, 
cosa que produí molt de retard. 
Tot seguit els Presidents de les 
Associacions assistents feren entrega d’un 
ram de flors. Tots eren molt hermosos. Va 
presidir l'Eucaristia el Prior de Lluc, P. 
Antoni Vallespir. 
Acabada la missa, l’autocar ens traslladà 

al Restaurant “Ses Cases de Son Sant Martí”. Allà érem, més o manco, uns 1.600. Un cop 
asseguts, ens ser-
viren el dinar: ar-
ròs brut de primer 
plat, porcella se 
segon, postres i 
begudes, vi negre i 
rosat, cava, cafè i 
licors.
Després del dinar, 
els músics tocaren 
a la terrassa, el sol 
encalentia de va-
lent; així i tots fo-
ren molts els qui 
sortiren a ballar.
Després de gau-
dir d’una diada 
plena d’amistat re-
tornàrem a Mancor, arribàrem prop de les sis i mitja de la tarda.   

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora

Imatge de tot el grup 

L’hora del berenar

El president fa entrega d’un ram de flors 
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IMATGES PER RECORDAR

L’Associació d’Amics de la 3a Edat mai no ha deixat de fer activitats en el poble. 
L’entusiasme i l’alegria sempre han estat la seva torxa. 
Aquestes dues fotos es feren fa vint-i-cinc anys. La primera a les beneïdes de Sant Antoni 
i la segona en un dinar de paella a Santa Llúcia 

D’esquerra a dreta són: Antònia Onduladora, Magdalena Pipa, Teresa Vellaco,
    Catalina i Margalida Gallineta i Teresa Nofre Vic.

    A darrera hi ha en Guiem Xorquet i en Jaume Fressa. A davant, d’esquerra a dreta:
  en Nofre Vellut, Biel Tanqueta, Arnau Salapa, Joan Esquerrà,               
   Joan Marranxo, Nicolau Santa Llúcia i Toni Palou.

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Els dies 23, 24 i 25 de març vàrem gaudir d’un cap de 
setmana a l’hotel de Pollença Park, on ens vàrem ajuntar 
amb diverses associacions de l’illa. 

El més rellevant d’aquesta trobada 
van ser les pràctiques de ball, a més 
del menjar i la bona companyia. 

Uns dies abans d’anar a Santa Llúcia vam fer crespells per menjar-los al santuari. 

El dilluns de Pasqua, dia 9 d’abril, com és tradició per
celebrar el Pancaritat acompanyàrem a la verge Maria a Santa 
Llúcia.

Després de l’eucaristia es 
van preparar diverses paelles. La nostra associació triomfà 

perquè la paella va sortir gloriosa. 

Dia 21 d’abril vam realitzar un curs per aprendre a fer ensaïmades. 
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Dia 3 de maig es va elegir una nova junta directiva. 

Després de l’elecció democràtica en assemblea general on foren convocats  tots els socis, 
prengueren possessió els càrrecs de la nova junta directiva, i així queda estructurada: 

Presidenta: Bel Negre   Vicepresidenta: Dolores Tevar 

Secretari: Joan Martorell   Tresorer: Margalida Mir 

Vocals: Jaume Morell, Paco Bonnín, Joan Aloy, Xisca Gual i Maria Angeles Peso 

Després de moltes reunions per dur a terme la IV Diada Solidària el resultat va ser el següent: 

El dia 12 de 
maig hi va haver 
un concert de 
Rock que fou tot 
un èxit, durà fins 
a la matinada. 

El dia 13 de maig gaudirem d’un concert acústic a càrrec d’en Danny Leiva i na Marga Pocoví, 
els quals ens acompanyaren el dia del dinar de voluntaris. 

El dia 20 de maig es celebrà la gran diada a favor de DEBRA, AECC i ABDEM. Malgrat les 
previsions meteorològiques ens acompanyà un bon dia i això animà a tots els presents. 

Les activitats realitzades foren diverses com a 
maratons d’spinning, actuacions de grups musicals, 
elaboració de caricatures, venta de camisetes, 
pintades i jocs per els més petits i grans, balls, un 
sorteig amb regals,...
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Hi va haver una gran expectació de cara a l’esdeveniment. De fet, 
aquesta diada ha estat comentada al diari “auidò”, entre altres. 

L’acte més espectacular fou el dinar: paella per aproximadament unes 900 persones. La gent 
que hi participà vingué de diversos racons de l’illa. Entre els 
comentaris de la gent que hi va assistir, tots foren 
d’agraïment i molt positius; fet que anima a fer una pròxima 
diada amb més il·lusió. 

Aquí la foto 
amb els 
voluntaris
que hi van 
col·laborar.
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Els dies 25, 26 i 27 de maig anàrem amb les 
associacions d’Inca, Consell, Porreres i Alcúdia a l’hotel 
Talaial Cala Egos, ens reunirem al voltant de 230 
persones. A més de fer amistats amb aquestes 
associacions vàrem assistir a classes de ball intensives 
amb diversos professors. Ho passàrem molt bé. 

El dia 3 de juny es va fer un dinar de voluntaris i 
es va lliurar la recaptació de la Diada als 
representants de les entitats ABDEM, DEBRA i 
AECC.

El dia 20 de juny s’estrenà a Mancor el grup de teatre Amunt i Avall presentant l’obra: 
SA PESTE 

Dita obra va reunir una gran quantitat d’espectadors i va ser divertida i entretinguda. 

Cada una de les associacions (ABDEM, DEBRA i 
AECC) es va veure beneficiada amb la quantia de: 

2.873 €
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Ja tornam ser aquí! 

Una vegada més tenim espai a sa revista per donar-
vos una espipellada d’allò que hem fet aquests tres 
mesos a l’Esplai. Sa veritat és que se’ns han fet 
molt curts perquè amb ses festes de Pasqua no ens 

vàrem veure, i també perquè el mes de juny preparàrem amb moltes ganes ses nostres 
cançons pel Play-Back de ses festes des poble. 

En aquests tres mesos hem celebrat el 
dia de la mare, i com ja sabeu, varem 
preparar una petita sorpresa per 
aquestes persones que tant ens 
estimen i ens ajuden. Vàrem elaborar 
unes carteres amb brics, ben guapes i 
que ben segur ja han emprat. 

De manera que seguírem amb els 
viatges que vàrem iniciar durant el 
primer trimestre, per tant, hem 
visitat nous indrets del món i hem 
conegut la seva cultura. Durant el mes de maig visitàrem el continent africà. La visita del 
qual ens va proporcionar una bona dosi de color ja que férem collars propis d’aquestes 
terres.  

Durant el mes  de maig, vàrem dedicar un dia per 
fer una petita sortida a Sa Coma, per poder penjar 
unes casetes de fusta pels ocells. D’aquesta manera 
els nins i nines veieren com és necessari tenir cura 
del nostre 
entorn i dels 
animals que hi 
habiten.  
 
 

 
 

 

Pàg.:30



Durant aquest darrer trimestre també hem fet 
feina assajant pel play-back de Sant Joan 2012. Sa 
veritat que ens ha costat molt d’esforç, recordau 
que som monitors jovenets i sense massa 
experiència. Això sí! Amb moltes ganes de fer 
feina i hem quedat satisfets de com ha sortit. 
Evidentment tot és millorable i estam segurs que 
amb l’ajuda de tots l’any que ve sortirà molt millor. 

Després de casi un any, també volem dir que l’equip de monitors s’ho ha passat bastant bé, 
no ens faltaren sopars i dinars, però sempre amb la intenció de millorar o organitzar alguna 
activitat. Això són uns dels moments més divertits que volem compartir amb tots voltros. 

Mil gràcies de part de tots els 
monitors, esperam que poguem  
gaudir d’un bon campament amb 
els nins del nostre poble, fins  
molt aviat! 

 
 
 

L’Equip de monitors
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
ABRIL: Des del moment en que vaig agafar el seu llibre vaig caure a terra rodant de riure. 

Algun dia espero llegir-lo. 
Groucho Marx (1890-1977). Actor nord-americà

Dia 23/04/2012 DIA DEL LLIBRE – SANT JORDI 
A l’abril a la biblioteca llibres mil... 

Per celebrar la diada del llibre la 
biblioteca s’omple de novetats que us 
recoman que passeu a ullar, des de 
Crim de sang de Sebastià Alzamora, 
passant per El lector de Julio Verne 
de n’Almudena Grandes, La cançó 
dels Maoris Sarah Lark i molt més... 

Dia 27/04/2012 CINEFÒRUM 
MUJERES DEL CAIRO 

Pel·lícula egípcia dirigida per Yousry Nasrallah de 2009. 

Argument:
A El Cairo, Hebba, presentadora de televisió, dirigeix un programa de política 
que desagrada a les autoritats. El seu marit, que treballa en la premsa oficial, 
rep pressions per a que influeixi sobre ella. Aleshores Hebba decideix fer un 
talk-show sobre les dones, amb una imatge molt crítica sobre la condició 

femenina a Egipte. El seu marit li dona una pallissa, però ella va al programa per contar la seva 
pròpia història. 

MAIG: Un bon llibre és patrimoni de tot el món. 
Clement XIX

Dia 15/05/2012 CLUB DE LECTURA 

“La vida me metió en un mundo que 
yo no quería, un mundo inhumano, sin sueños, y 
ahora ese mundo llegaba al final como una 
película que termina” 

Lectura literaria de 
LO QUE ESCONDE TU NOMBRE
escrita per Clara Sánchez 
Premi Nadal de novel·la 2010  
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Dia 25/05/2012 HORABAIXA DE RONDALLES 
a la biblioteca per commemorar el 150è aniversari del naixement de 
Mossèn Antoni Alcover. 

Això era i no era, bon viatge tengui la cadernera... 
Les rondalles mallorquines són contes populars de 
l’illa de Mallorca, de tradició oral que passaven de 
boca en boca i de pares a fills. 
Aparegueren en forma escrita a partir d’una sèrie de 
recopilacions recollides i literaturitzades per Mossèn 
Antoni Maria Alcover i Sureda sota el pseudònim de 
Jordi des Racó i que es publicaren a partir de 1880 
amb el títol Aplec de Rondaies Mallorquines d’En 
Jordi d’es Racó en vint-i-quatre volums. 
La compilació és estructurada de tal manera que abans de cada rondalla s’especifica qui li va 
contar al recopilador, si li contaren diferents persones de diversos pobles i àdhuc si els 
personatges eren d’aqueix poble. 
Són notables per l’ingent treball de recopilació de folklore de l’autor i per haver estat escrites en 
el seu mallorquí original. 
Les rondalles contenen elements comuns a altres contes populars d’Europa. Apareixen 
personatges que són equivalents a Blancaneu, animals que parlen i personatges fantàstics com 
gegants, dimonis i dracs. D’altra banda, en molts casos els personatges són de Mallorca, viuen 
a Mallorca i les seves aventures transcorren, en general, a Mallorca. 

L’amor de les tres taronges 
En Joanet de sa gerra 
La flor romanial 
Tres al·lotes fines 
Foren les rondalles elegides per donar a conèixer als 
nins i nines de Mancor la nostra cultura popular i així 
d’una manera més dinàmica amb titelles, música i 
voluntaris vàrem poder passar una estona 
entretinguda.

Tres al·lotes Fines 
Per cert, què sabeu quina 
de totes era la més fina? 
A veure qui ho endevina... 

En Joanet de sa gerra 
... heu de pensar i creure, creure i 
pensar que en Joanet be en va fer 

de viatges favera per amunt, 
favera per avall per demanar a 
Sant Pere millores per a la seva 

família i cada vegada se li concedia 
el que demanava.

L’amor de les tres taronges 
...del bon fat i del mal fat que en Bernadet en tenir setze 

anys, no pugui estar ni reposar 
que l’amor de les tres taronges no vagi a cercar! 

I vet si hi va anar i amb moltes bèsties ferotges es va trobar.

La flor romanial 
Camina, caminaràs els tres fills del rei anaren a cercar la flor 

romanial... però només un la va trobar, voleu saber que va 
passar... 

Oh pastor, lo bon pastor 
Tu em toques i no en fas mal 

M’enterraren dins l’arena 
Per la flor romanial.

I això és tot si vos ho voleu 
creu, vos ho creïs i sinó ho 
anau a cercar. 
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JUNY: Estar tot sol amb un bon llibre és ser capaç de comprendre’t més a tu mateix. 
Harold Bloom (1930-?). Crític literari nord-americà.

Dia 22/06/2012 CONTACONTES 
EN JOAN PETIT MARINER
En Joan Gomila, acompanyat pel seu vaixell i altres materials i instruments 
ens va contar el conte de’n Joan Petit Mariner, un conte derivat del 
tradicional Joan petit.
Conte molt entretingut que va agradar tant a petits com a grans. 

Vaig esser un nin molt diferent als 
altres nins. Així que en fer-me gran vaig 
decidir que volia seguir essent especial i 
em vaig fer mariner per embarcar-me 
amb Lavida, que és el nom de la meva 
barca. Tots voltros sabeu que els 
mariners saben moltes històries i jo 
volia saber si existia una història tan 
especial com la meva, i de totes les que 
me contaren la que me sembla més 
extraordinària per les aventures que va 
viure fou la de’n Joan Petit Mariner.

JOAN PETIT MARINER 
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CENTRE DE DIA 
Com ja sabeu el passat dia 12 d’abril vàrem 
organitzar al centre de dia una jornada de portes 
obertes.

En primer lloc, us volíem agrair la vostra 
assistència i participació, sense aquesta no 
haguéssim pogut dur a terme aquesta iniciativa.  

Va ser un moment molt important per aquest 
centre, per una banda els professionals que hi 
treballen tingueren l’oportunitat de presentar-se i 
explicar la important tasca que hi estan duent a 
terme, junt amb la il·lusió que hi estan posant. 

Per altra banda, també fou un moment 
important per a les persones usuàries i les 
seves famílies en el que pogueren compartir 
la seva experiència i el seu dia a dia en el 
centre amb la gent del poble. 

La iniciativa de dur a terme aquesta jornada 
va sorgir amb la intenció de voler familiaritzar 
i apropar el servei al poble. Volíem rompre 
amb aquelles idees negatives que encara 
avui en dia poden estar associades amb 
aquesta tipologia de serveis, idees com per 
exemple l’abandó de les persones, la fredor 

en el tracte als usuaris... I donar entendre que l’objectiu principal d’aquests centres són els 
d’alliberar la càrrega que suposa ser un familiar cuidador i proporcionar una millor qualitat de 
vida tant a les famílies com a les persones usuàries. 

Anna Nadal 

Diferents moments  fent exercici amb l’ajuda d’una pilota i l’assistenta  
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                 CEIP MONTAURA 

Acaba un altre curs al CEIP Montaura. Aquest darrer trimestre ha estat molt llarg i ens ha donat 
temps de fer moltíssimes coses. Aquí en teniu una petita mostra: 

SANT JORDI 2012 

Enguany per celebrar aquesta 
festa s’han organitzat diferents 
activitats. Una d’elles ha estat un 
concurs de confecció de punts de 
llibre i el primer premi va ser per la 
classe de primer amb el disseny 

d’un cocodril ben original. També vàrem anar al 
teatre a veure un conta contes molt divertit 
protagonitzat per “en Toto i na Tana”.

 A la sortida els alumnes varen poder comprar llibres 
gràcies que algunes mares i pares, havien muntat una 
paradeta al pati del 
casal. A més, durant 
aquesta setmana 
d’abril els alumnes de 
segon i tercer cicle 
varen anar a Muro a 
veure “Robin Hood”, 
una obra de teatre en 

anglès. Una vegada més, un dels nostres alumnes va 
demostrar fantàstiques qualitats interpretatives! 

COLÒNIES 2012 

Un poc més endavant, el mes de maig vàrem anar de 
colònies:     

Els alumnes (i qualque mestre també) s’ho varen passar 
d’allò més bé, Segur que d’aquí a un parell d’anys 
repetirem!
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VIATGE D’ESTUDIS 2012 

Els més grans de l’escola varen anar de viatge 
d’estudis al Pirineu on varen viure un bon 
grapat d’aventures: 

I poc a poc hem anat arribant al final de curs. La 
darrera setmana hem fet coses una mica diferents 
per sortir de la rutina com, per exemple,  anar a la 
piscina o l’activitat d’educació vial que ens va 
proposar en Bonifacio: 

Per acabar, vos deixam les imatges dels alumnes 
que canvien d’etapa i que l’any que ve aniran a 
l’institut. També ens despedim de na Rosa que, 
amb molta dedicació, ha estat mestra al Montaura 
durant 12 anys dels quals 7 n’ha estat la directora.

BON ESTIU!!! 
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EPI MONTAURA 
Aquest trimestre l’escoleta EPI MONTAURA 
ha rebut una membre molt especial, na KIKA, 
una estudiant de Tècnic Superior en Educació 
Infantil. 

Va arribar al centre i tot d’una es va fer amb 
els nins i nines, amb les educadores,  es va 
convertir en un membre més de l’equip 
educatiu i es va integrar amb tot nosaltres 
sense cap problema. Moltes gràcies Kika per la 
teva paciència, la teva disponibilitat, per la 
teva constància, per la teva empatia i sobre 

tot per la teva dedicació. Ha estat un plaer 
compartir amb tu aquest tres mesos i estam 
molt orgulloses que hagis aprovat amb unes 
notasses; la teva feina, esforç i ganes ho 
mereixien. 

Durant aquest 
mesos hem vist 
com els nostres 

petits es van fent més grans, han fet anys en Miquel i en 
David, ja tenen 3 anyets!!! D’altra banda també han fet 2 
anys n’Andrea, en Gerard, na Paula Frau i per últim en Pere 
Antoni que ja té un anyet. Moltes Felicitats als nostres 
menuts! 

Aquest trimestre hem celebrat la Pasqua, hem fet crespells, van sortir boníssims ja que 
vam posar els ingredients més necessaris: amor,  il·lusió, ganes, paciència, curiositat…  
També donar las gràcies a na Jero (mare de n’Aina ) que ens va ajudar a fer la massa. 
Hem donat la benvinguda a la Primavera, a las flors, les papallones, l’arribada del bon temps, 
de sortir al pati, de mostrar els bracets , les cames i els peuets. 

 
Per acabar també els nostres 
alumnes de la clase de “La Mar” han 
fet una visita a l’escola “Gran” com 
ells mateixos diuen, ja que el proper 
curs comencen un viatge nou de la 
mà d’altres guies; esperam que 
tengueu molta sort i tot vos vagi 
genial. 
 
 BON ESTIU!!!
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de 1992, recordarem: 
Que dia 4 d’abril es celebrà un concert a l’església a càrrec del cor l’Alzinar de Capdepera. 
Que la Setmana Santa resultà plujosa i freda, però el dia de Pasqua brillà un sol esplèndid. 
Que dia 10 de maig es celebrà la IV Travessada a Peu Mancor-Pollença per relleus, amb 
sortida des del nostre poble. 
Que dia 17 de maig es celebrà a Mancor el II Trial Pla de Mallorca amb dues proves de 
caràcter nacional, junior i juvenil, que foren guanyades per Marcel Justibò i David Cobos 
respectivament. El nostre paisà Joaquim Martí vencé en la categoria senior, encara que sense 
caràcter oficial. 
Que dia 7 de juny es celebrà la I Diada de la Pintura de Mancor amb 123 inscrits. 
Que dia 12 de juny el professor Pere Rayó pronuncià una conferència sobre la guerra civil a 
Mallorca.
Les Festes Patronals 
començaren amb un 
temps fred i plujós, però 
així com passaren els 
dies millorà. S’iniciaren 
amb el pregó a càrrec de 
Pere Fullana. La vetllada 
dedicada als joves fou 
amenitzada pel conjunt  
“Juanito Percha y los 
Colgados” i el grup de 
joves mancorins “Societat 
Anònima”. La verbena es 
suspengué per la pluja, 
celebrant-se el dia 26 
següent. A l’ofici en honor 
del patró de Sant Joan 
destacà la intervenció del 
cor parroquial i el ball de l’oferta per l’Escola Municipal de Balls Mallorquins, pronunciant 
l’homilia Mn Joan Pons ex-rector de la parròquia. L’acte més emotiu de les festes, com sempre, 
fou el XVIII Homenatge a la Vellesa. Els dies 27 i 28 del mateix juny, es feren els actes que la 
pluja obligà a suspendre, com foren la volta ciclo-turística, el futbol infantil, els jocs per a nins i 
les corregudes de joies. 
L’entrevista del trimestre estigué dedicada a Sor Catalina Gomila Salas, monja de Santa Llúcia. 
Els morts del trimestre foren: dia 3 d’abril Gabriel Solivellas Sampol “morenet” als 61 anys. Dia 
24 d’abril morí Margalida Llull Rosselló de can vic als 74 anys. Dia 28 d’abril morí Joan Gual 
Mora “jordió” als 92 anys, i dia 13 de maig morí Bartomeu Pou Pericàs, conegut com “en 
Tomeu peluquer” als 67 anys. 
Es registrà un sol naixement, el de Maria Magdalena Català Rayó que nasqué dia 21 d’abril. 
No es celebrà cap matrimoni. 

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 20) 

XVIII Homenatge a la Vellesa 
24 de juny de 1992
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V TROBADA DE MANCORINES I MANCORINS NASCUTS L’ANY 1942 

El passat dia 26 de maig, una vegada més, aquets mancorins i mancorines que varen néixer 
aquell llunyà 1942, es varen trobar per posar peu davall taula acompanyats de les seves 
respectives parelles. Enguany de manera molt especial, tots podem donar gràcies a Déu per 
estar presents en aquest món, malgrat haver nascut en uns anys de molta misèria, i perquè 
encara tots som vius. 

També fórem dels primers en celebrar aquest tipus de reunions, la primera fou el dia 19 de 
juliol de l’any 1997. No resultà fàcil reunir-nos tots, ja que sempre hi ha algun impediment o 
compromís familiar. Però enguany no en va mancar cap, tots volguérem assistir-hi, ja que els 
amics que darrerament ens havíem vist més sovint decidírem que el dinar d’aquest any no 
podia faltar, el motiu era molt especial i entranyable. 

Tots hem complit o complirem 70 anys durant el 2012 !!! 

Dinàrem al “CELLER CAN AMER” d’Inca, un dinar de primera, gaudírem d’una bona sintonia i 
amistat, després férem unes fotos per recordar la diada. 

A darrera i d’esquerra a dreta podeu veure: Catalina Estrany d’en Jano, Jaume Estrany de ca 
sa Comare, Antònia Fiol de Son Nadal, Gabriel Mateu de can Bernat, Joan Gual de can 
Gallineta, Catalina Mayrata de can Tomeu, Damiana Martorell des clot d’en Gall i Petra Mayrata 
de can Tomeu. A la fila de davant, també d’esquerra a dreta: Gabriel Pocoví de can Pastora,
Catalina Martorell des Forn, Antònia Abrines de ca sa Costitxera, Petra Fontanet de s’Ametllà,
Catalina Canals de Coma Freda, Jaume Gual de can Moreno, Antònia Mateu de cas Rellotger i 
Víctor Mateos de can Bernadet. 

Foto i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2011/2012 

AMATERS 3ª REGIONAL 

Resultats: 
MONTAURA-3 – SANTA PONÇA-2   
MONTAURA-2 – SON SARDINA-2   

 UNIÓN LATINA-0 – MONTAURA-1 
 MONTAURA-3 – PUIGPUNYENT-0 
 CONDOR-0 – MONTAURA-0    
 MONTAURA-2 – INTER MANACOR-5  

MONTAURA-3 – MURENSE-1   
 PALMA SON GOTLEU-1 – MONTAURA-6 
 MONTAURA-2 – ROTLET MOLINAR-4  
  
Molt bona campanya d’aquest equip, ha aconseguit 
l’ascens a 2ª regional quedant en 2n lloc a la taula 
classificatòria. En total ha sumat 62 punts amb 19 
partits guanyats, 5 empats i 6 derrotes. 

Màxim golejador: Carlos amb 22 gols

JUVENILS

Resultats: 
CAMPOS-4 – MONTAURA-1 

 MONTAURA-2 – CALA D’OR-2 
CAMPANET-8 – MONTAURA-0 

 MONTAURA-4 – BUNYOLA-2 

Regular campanya per aquests joves en edat difícil, els 
mancorins que jugaven anaren abandonant i no 
acabaren la lliga. Al final ha quedat situat en 10è lloc 
amb 25 punts, 7 partits guanyats, 4 empats i 13 
derrotes.

Màxim golejador: Llobera amb 8 gols 

CADETS 
 
Resultats: 

ROTLET MOLINAR-1 – MONTAURA-3  
MONTAURA-3 – PATRONAT-2   
MALLORCA-9 – MONTAURA-0   

  MONTAURA-2 – CIUTAT PALMA-5  
SANT FRANCESC-4 – MONTAURA-2 

Equip amb rivals de gran nivell, però al final 
gràcies a la bona feina dels seus entrenadors 
ens ha deixat una sensació positiva. Just han 
aconseguit 7 punts amb 2 partits guanyats i 1 
empat.

Golejadors: Lleonard (7) / Nico (5) / Vallori (3) 
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INFANTILS

Resultats: 
 MONTAURA-3 – SOLEDAD-3 
 MONTAURA-1 – LA SALLE-10 
 RAFAL-3 – MONTAURA-1 
 MONTAURA-2 – SAN PEDRO-4 
 SON SARDINA-1 – MONTAURA-4 
 MONTAURA-3 – SON GOTLEU-6 
 MONTAURA-0 – PATRONAT-5 
 C MPUSESPORT-5 – MONTAURA-1  

ALEVINS F-7

Resultats: 
MONTAURA-2 – SENCELLES-5 
MURENSE-2 – MONTAURA-3 
MONTAURA-2 – CONSELL-1 
MARGARITENSE-5 – MONTAURA-7 
MONTAURA-4 – SPORTWOLD-2 
SALLISTA-0 – MONTAURA-4 
MONTAURA-7 – LLOSETENSE-3 
LLUBI-1 – MONTAURA-1 

PREBENJAMINS F-8

Resultats: 
LLOSETENSE-3 – MONTAURA-3 
MONTAURA-3 – ALARÓ-3 
SA FORTALEZA-3 – MONTAURA-0 
MONTAURA-2 – PORT POLLENÇA-1 
MONTAURA-1 – XILVAR-4 
LLUBÍ-1 – MONTAURA-2 
MONTAURA-1 – BINISSALEM-4 

Molt bona feina tant dels jugadors com dels 
entrenadors, han acabat ocupant la 6è posició 
amb un total de 43 punts, 13 partits guanyats, 4 
empats i 11 derrotes. 

Golejadors: Toni Arrom (25) / Arnau Ariel (10) / 
Biel Martorell (7) / Mira (4) / Alberola (3) / Oril i 
Sergi (1)

Bona campanya d’aquest equip que ha acabat la 
temporada amb un total de 33 punts, 10 partits 
guanyats i 3 empats. 

Golejadors: Ramon Aleix (14) / Sergio (12) / Rume (10)  

BENJAMINS F-8 / MONTAURA

Resultats: 
MONTAURA-15 – SANTA MARIA-1 
SALLISTA-1 – MONTAURA-0 
MONTAURA-8 – LLOSETENSE-0 
PORT POLLENÇA-0 – MONTAURA-9 
MONTAURA-1 – BINISSALEM-3 
POBLENSE-4 – MONTAURA-2 
MONTAURA-2 – POLLENÇA-1 

Bona temporada acabant en 4t posició amb un 
total de 66 punts, 22 partits guanyats, 6 perduts, 
131 gols a favor i 37 en contra. 

Golejadors: Toni Tortella (37) / Ripoll (31) / 
Cerdà (26) / Joan Martí (9) / Fuster (8) / Pau (3) / 
Tomé (2) 

BENJAMINS F-8 /  AT. MONTAURA

Resultats: 
 SAN MARÇAL-16 – AT. MONTAURA-0 
 AT. MONTAURA-5 – BINISSALEM-10 
 SPORTWOLD-4 – AT. MONTAURA-3 
 AT. MONTAURA-1 – URBANITZACIONS-6 
 SANTA EUGÈNIA-19 – AT. MONTAURA-0 
 AT. MONTAURA-2 – ARENAL-19 
 AT. MONTAURA-6 – PALMANYOLA-5 
 P. D. N. TESA-16 – AT. MONTAURA-0 

Al final aquest equip ha millorat bastant acabant 
en 14è posició, amb 3 partits guanyats, 2 empats 
i un total de 11 punts. 

Golejadors: Peñate (25) / Bibi (7) / Tomé (7) / 
Pujadas (6) / Ismael (4) / Blanco (3) / Pau (2) / 
Serra (1) / Lluc (1) 

Molt bona segona volta d’aquest equip que ha acabat la 
lliga en 3r lloc a la taula classificatòria. Aconseguint un total 
de 39 punts amb 12 partits guanyats, 3 empats i 1 perdut. 

Golejadors: Tomeu Tortella (52) / Oscar (27) / Navas (15) 

TOMEU TORTELLA MÀXIM GOLEJADOR DEL CE MONTAURA 

Bon estiu a tota la família Montaura… 
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IMATGES D’AHIR 
El Solpàs – Any 1931 a can Bajoca 

Antigament, el Dissabte Sant a la tarda, a totes les cases era esperada la visita del 
Solpàs. El capellà, revestit de roquet i estola, acompanyat d’un escolanet portador del 
poalet d’aigua amb el solpasser, visitava i beneïa totes les cases del poble. Al davant hi 
anava un escolanet dient: "enceneu el llum, que ve el solpàs". S'encenia un llum d'oli o 
candela. Es beneïa la casa i es recollien els bitllets que havien rebut durant la Quaresma 
quan anaven a confessar-se (sortir de la parròquia), n’hi havia d’haver tants com gent hi 
havia a la casa que havien fet la primera comunió, així se sabia els que complien el 
precepte de confessar-se almanco una volta a l'any. Aquests bitllets eren enfilats en una 
agulla i fil per l'escolanet. Les famílies aportaven donatius en doblers o en espècies. A les 
possessions i les cases de foravila rebien la visita del Solpàs la setmana després de 
Pasqua, costum que també es va estendre més tard a les cases del poble. 

A la fotografia que avui vos presentam podeu veure el moment d’anar a beneir les cases  
de can Bajoca. Les persones que apareixen a la foto són: El capellà  és Mossèn Josep 
Bauzá de Vilafranca, el nin que aguanta el mul i el carro, és l’amo en Joan Fontanet de 
cas Miet, les altres persones són els familiars de can Bajoca.

Noltros tenim es costum 
d'anar a beneir ses cases; 
tant fadrines com casades, 

dones enceneu es llum.

Comentaris: Biel Pocoví de can Pastora 
Fotografia propietat de l’amo en Joan Fontanet “Miet” 

Foto retocada per n’Eduard Rovira 
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Aquestes fotografies les m’ha facilitat l’amo en Joan Fontanet de cas Miet. Totes dues són 
molt antigues. La primera, més o manco de l’any 1928, recull la diada d’una excursió que 
l’empresa dels autocars Fontanet, feren a Can Picafort; ens resulta impossible reconèixer 
les persones que hi ha. Així i tot, davant i assegut, és l’amo en Llorenç i el nin del seu 
costat és l’amo en Joan. Gaudiren d’una diada plena de germanor i alegria.

La segona imatge és totalment diferent i fou enregistrada l’any 1930. És el record d’un 
dinar al camp, a les hores eren molt pocs els qui podien anar un diumenge al restaurant. 
Pareix que també s’ho passaren bé.

D’esquerra a dreta, són: madò Tinga, na  Maria Fontanet i els seus pares Francisca i 
Jaume de cas Miet, Madò Castella. El que està dret darrera no l’he identificat. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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