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I MOSTRA DE CERVESA ARTESANA

Dissabte, 14 de setembre de 2013

Confraria Cervesera

Llépols del Llúpol
de Mancor de la Vall
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Enhorabona als organitzadors i ànims per a la pròxima…
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                                        AJUNTAMENT 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 3 DE JULIOL DE 
2013 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar l’Estudi viari o de mobilitat com a 
documentació complementària a l’aprovació 
provisional de la revisió i adaptació de les 
Normes Subsidiàries al Pla Territorial de 
Mallorca.  

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot 
favorable dels regidors del PP i l’abstenció 
dels regidors del PSM, el nomenament dels 
nous membres del Consorci d’Infraestructures: 
titular Joan Toni Ripoll, 1r suplent Dolors 
Busquets i 2n suplent Pep Frontera. 

El batle proposa la retirada de l’ordre del dia 
de la moció a favor de l’educació i del model 
lingüístic integrador i suggereix que es tracti 
amb més temps a un altre sessió. Els regidors 
de l’oposició no hi venen a bé i abandonen la 
sala de plens.  

Bernadí Coll Martorell presenta la renúncia al 
càrrec de batle després d’ocupar-lo durant 
devuit anys. Posteriorment és elegit com a nou 
batle l’únic candidat present, Joan Toni Ripoll, 
a qui Bernadí Coll li fa entrega del bastó de 
comandament, a continuació pren possessió 
del seu càrrec davant l’Ajuntament en Ple 
utilitzant la fórmula legal. 

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

1.- Ens han arribat queixes sobre l’estat dels 
torrents del terme municipal, molts d’ells amb 
brutor acumulada que pot provocar problemes 

en cas de pluges fortes o d’incendis.  Heu 
demanat a la DG de Recursos Hídrics de la 
Conselleria de Medi Ambient o a qui 
correspongui que hi posi remei? Ens podríeu 
informar de com està la situació? 
Es va demanar a la Direcció General de 
Recursos Hídrics i la contestació va ser que 
enguany no hi ha pressupost, així i tot, per la 
seva part l’any passat, es varen fer net tots els 
torrents que passen per l’interior del poble. 

2.- Hi ha diversos punts de Mancor on 
sospitam que s’han fet malament les 
connexions d’aigua fecal i aigua pluvial atès 
que quan hi ha fortes plogudes, on en teoria 
només hi hauria d’anar aigua pluvial apareixen 
restes fecals. Un dels punts afectats és just a 
l’entrada de Mancor, a la zona d’Es Pou, on es 
desborden les comportes i surten les aigües 
fecals enmig del camí. Es pot comprovar i 
solventar el problema? 
Les connexions noves d’aigües pluvials que es 
varen dur a terme fa tres o quatre anys al 
carrer Salvador Beltran, es varen realitzar 
correctament connectant al torrent. No es 
descarta que les connexions antigues puguin 
desembocar a la xarxa de clavegueram, donat 
que antigament es feia així per tot. S’ha 
comprovat que la comporta causant del 
problema és responsabilitat de l’empresa que 
gestiona la depuradora i ens hem posat en 
contacte amb ells i duran a terme la seva 
neteja i reparació. 

3.- Ja està acabat el mapa de les connexions 
de clavegueram del casc urbà de Mancor? 
El tècnic encarregat de fer el mapa està de 
baixa des del mes de gener. 

4.- Quin ha estat el cost desglossat destinat a 
cada un dels actes de les festes de Sant 
Joan? 
Aquesta la contestarem el proper Ple perquè 
encara ens manquen dades. 

5.- Volem donar l’enhorabona a les distintes 
associacions i entitats que han col·laborat per 
a tirar endavant aquestes festes. Així i tot 
volem saber si  s’ha convocat una comissió de 
festes oberta a tothom. Quan i com es va 
convocar?  
Gràcies per l’enhorabona. 
Respecte a si s’ha convocat una comissió de 
festes vos hem de dir que no s’ha convocat, 
sinó que ha hagut un grup de feina dirigit per 
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l’equip de Govern que es qui té la 
competència. 

6.- En relació a la Moguda Mancorina del 
divendres a la nit i havent vist l’estat 
deplorable en què va quedar el poble quan 
van acabar els concerts, consideram que 
aquesta imatge no és gens positiva. En tot 
cas, volem felicitar els equips de neteja per la 
celeritat amb què van actuar, deixant el poble 
en unes condicions més que acceptables 
atesa la brutor que envaïa el poble. Tot i això, 
com que consideram que el millor remei és la 
prevenció, volem fer els següents 
suggeriments: 

a) Proposar als bars de Mancor que 
serveixin les begudes amb tassons 
retornables i reciclables, així es 
disminuirà la brutor i respectarem el 
medi ambient. 

b) Augmentar i distribuir millor els WC 
mòbils, atès que els dos que hi havia a 
la confluència dels carrers de Son 
Tomeu i Santa Llúcia eren insuficients. 

c) Fer una campanya de sensibilització 
per als joves: "no pixis a la porta de ca 
meva com no t'agradaria que ho fessin 
a ca teva", col·locant cartells a les 
entrades dels carrerons estrets i 
entrades de les cases on més orinaven 
els incívics. 

d) Estudiar la creació d’una normativa 
“anti-botellot” ja que van ser 
nombrosos els joves que van practicar-
lo. 

S’estudiaran per part de l’equip de Govern 
aquests suggeriments. 

7.- Hi va haver un servei d’assistència mèdica 
ràpida i una ambulància en els actes de més 
afluència de públic com diu la normativa? 
Vos adjuntam l’informe del resultat de 
l’enviament de la petició de l’ambulància, 
segons sembla per les nostres converses amb 
l’empresa “Ambulàncies i Emergències, SA” 
va haver una errada burocràtica. 

8.- Es podria valorar pel proper any  que els 
bars interessats puguin posar una barra a la 
plaça on es celebri el concert de divendres a 
la nit per tal de que tots se’n puguin 
beneficiar? A altres pobles ho fan i es paga un 
preu simbòlic. 
Aquest tema ja s’ha consensuat amb tots els 
bars i es procura diversificar les zones de 
festes dins tot el poble. 

9.- En el darrer ple es va renovar per a 10 
anys més el contracte de concessió de la zona 
del poliesportiu sense actualitzar-ne els 
termes ni les condicions. El pavelló cobert no 

existia quan es va firmar el primer contracte ni 
s’ha modificat cap clàusula a la renovació del 
nou. El Sr. Batle en aquest mateix ple va 
assumir que aquests darrers anys el 
manteniment dels espais en determinats 
moments no s’havia ajustat als termes que 
marcava la concessió.  Quines mesures es 
prendran des d’ara per tal que això no es torni 
a repetir? Es pot modificar o especificar a qui 
correspon fer la neteja del pavelló i amb quina 
periodicitat ja que durant els actes de les 
festes hem seguit comprovant que segueix 
brut? 
La neteja del pavelló la farà el concessionari, i 
el seguiment es durà a terme per part de la 
Regidoria de Manteniment. 

10.- Quina és la situació judicial actual de les 
cases il·legals de Biniatzent d’Alt? El propietari 
de les mateixes ja ha demanat el permís per 
executar la demolició? Serà ell qui es farà 
càrrec de la totalitat del cost de la demolició tal 
i com el batle sempre ha dit? Aquest afer 
tendrà qualque cost econòmic per a 
l’Ajuntament i els ciutadans de Mancor? Quins 
terminis li han donat per a executar la 
demolició? 
Aquesta pregunta ja ha estat contestada a 
anteriors plens de l’Ajuntament. 

11.- Atès el tancament en positiu del Compte 
General de Mancor de l’any 2012 i en previsió 
de la forta pujada de l’Impost de Béns 
Immobles (IBI) prevista per a l’any 2014 en 
motiu de la darrera revisió cadastral, 
demanam que des de l’Ajuntament s’apliquin 
les mesures necessàries per minimitzar la 
pujada que es preveu.  
Aquesta qüestió ja es va plantejar a la 
Comissió Especial de Comptes de dia 30 de 
maig de 2013 i per part de l’equip de Govern 
és una de les prioritats per poder dur a terme 
si l’economia de l’Ajuntament ho fa possible. 

12.- L’import a pagar per un rebut mitjà de 
l’aigua d’una vivenda ha pujat d’uns 55 euros 
a uns 95 euros entre l’any 2012 i el 2013, és a 
dir, un augment entre un 35 i un 40% amb el 
mateix consum. Tot i que no tota la pujada 
correspon a l’Ajuntament, volem recordar que 
en el darrer trimestre de l’any anterior, quan es 
negociava la nova concessió amb l’empresa 
subministradora (Aigües del municipi de Selva, 
S.L.) vam avisar d’aquesta brutal pujada del 
cost de l’aigua i vam demanar que la part 
corresponent a l’increment municipal es 
repartís en diferents anys per tal que els 
habitants de Mancor no sofrissin la pujada tan 
forta. Heu estudiat qualque alternativa per a 
suavitzar aquest augment? 
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L’augment a pagar per un rebut mitjà d’aigua 
és donat per tres motius (dos dels quals no 
són causa municipal): 

a) L’augment del Cànon del Govern 
Balear. 

b) L’augment de l’IVA del 8 al 10% 
respecte al consum i del 16 al 21% 
respecte al manteniment de 
comptadors. 

c) L’augment de tarifes, que no es 
revisava ni per l’IPC des de l’any 2006, 
i que aquestes tarifes han estat 
estudiades en base als costs dels 
servei i inversions realitzades, 
plasmades al corresponent estudi 
econòmic dut a comissió de preus. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 10 DE JULIOL DE 
2013 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors del PP i el vot en contra dels 
regidors del PSM-IV, acorda aprovar un preu 
públic per a la utilització de la piscina 
municipal. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 6 D’AGOST DE 
2013 
Leonor Coll Reynés pren possessió com a 
regidora pel Partit Popular. 

El Ple de l’Ajuntament, amb els vots a favor 
del PSM-IV i del PSOE, dos vots en contra i 
dues abstencions per part dels regidors del 
PP, acorda aprovar la moció presentada pel 
grup PSM-IV a favor de l’educació i del model 
lingüístic integrador de les Illes Balears. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 4 DE SETEMBRE 
DE 2013 
D’acord amb el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals el batle dóna compte de les resolucions 
organitzatives i les delegacions de les 
diferents àrees: 

- Josep Frontera: tinent de batle i regidor 
delegat de Cultura, Gent Gran, Festes, 
Medi Ambient i Món Rural. 

- Dolors Busquets: regidora delegada 
d’Educació, Salut, Comerç i Indústria. 

- Leonor Coll: regidora delegada de 
Joventut i Benestar Social. 

- Jaume Martorell: regidor delegat 
d’Esports. 

No es deleguen les àrees d’Urbanisme, 
Personal, Manteniment i Turisme sent 
assumides directament pel Batle. 

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

1.- Va sortir a premsa que el Sr. Batle i el 
regidor d’Educació es varen reunir a la seu del 
PP de Palma en referència al tema de 
l’educació. Voldríem saber si per a l’escola 
Montaura s’ha aconseguit evitar la retallada 
d’una professora d’infantil per a l’inici del curs 
que ve i si s’ha pogut mantenir al 100% el 
temps que dedica la mestra de suport que es 
preveu que s’hagi de compartir amb l’escola 
de Llubí.  
Sí, la Batlia es va posar en contacte amb en 
Bartomeu Isern, director general de 
Planificació de la Conselleria de Cultura i va 
aconseguir que la plaça d’infantil quedi 
coberta per part de la mateixa professora de 
l’any passat (Angy). 
La mestra de suport estirà compartida amb 
Llubí, tres dies a Mancor i dos dies a Llubí. 

2.- Després de rebre diferents comentaris 
sobre les Festes de Sant Joan, consideram 
que seria molt important que s’obri una 
comissió de festes on es convidi a tot el poble 
per tal de decidir, amb pros i contres, si el 
model de festes actual és el que vol la 
ciutadania o no.  
Nosaltres també hem rebut molts de 
comentaris a favor de les Festes i no tenim 
constància de queixes. Ja hi ha una regidoria 
de Festes i el regidor farà les comissions que 
trobi necessàries. 

3.- Quin ha estat el cost desglossat de les 
festes de Sant Joan? 
El cost total de les festes de San Joan 2013 
ha estat de 43.767,84 € (s’adjunta una taula 
amb la relació de factures i el seu import). 
 
4.- Els encarregats de la depuradora ja han 
arreglat el tema de la comporta que no 
funcionava bé i enviava aigües fecals a una 
finca en comptes de a la depuradora? 
Sí, ens hem posat en contacte amb el 
concessionari i fa un mes i mig que està 
arreglat. 

5.- Ens avisareu quan el pla de clavegueram 
estigui acabat? 
Sí, però el tècnic encarregat continua de 
baixa. 

6.- Per favor, podeu contestar a dia d’avui 
quina és la situació judicial en què es troba el 
procés de les cases il·legals de Biniatzent? 
Quin cost suposarà pel poble de Mancor? 
Està en tràmits. 

7.- Respecte de la pujada dels rebuts de 
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l'aigua, és cert que en part es deu a 
l'increment d'una part corresponent a la quota 
autonòmica i d'una altra part que és 
responsabilitat del govern central (IVA). Totes 
dues administracions estan governades pels 
vostre partit, i per tant en certa manera també 
en sou responsables (per acció o per omissió), 
si no hi estau d´acord hauríeu de ser els 
primers en reclamar. D'altra banda, coneguent 
aquestes dues pujades, que ja per sí soles 
suposarien un gran perjudici per l'economia 
dels habitants de Mancor, com així vàreu 
impulsar l'augment de la part del rebut que 
depèn de la decisió municipal, sense aplicar-lo 
com a mínim de forma progressiva? 
No es coneixien les dues pujades, perquè 
l’increment de l’import de clavegueram per 
part del Govern va sortir publicat el 27 
d’octubre de 2012; la tarifa de manteniment de 
comptadors, va ser publicada el 24 de gener 
de 2013; la tarifa de l’aigua el 29 de desembre 
de 2012 i l’aprovació de la pròrroga per part 
del Ple va ser dia 5 de setembre de 2012, i per 
tant no es coneixien. 
Per altre banda, la modificació de tarifes ja ha 
estat suficientment explicada en anteriors 
plens. 

8.- A Sa Font de Mancor hi ha una bomba que 
impulsa l’aigua cap a la zona de Montaura. Ja 
fa 3 vegades que es crema degut a que quan 
plou molt s’inunda sa Font i es banya. Es 
podria fer una petita obra per tal d’elevar la 
posició de la bomba i evitar que es banyi quan 
s’inunda? 
Es va fer una neteja a fons perquè no es torni 
inundar Sa Font. L’empresa concessionària és 
la responsable de fer l’obra. 

9.- Demanam que s’extremin les precaucions 
quan es fa una crema controlada a la zona del 
punt verd. 
Estam totalment d’acord. 

10.- Amb les darreres plogudes, el poliesportiu 
municipal ha sofert nombroses goteres i s’han 
acumulat bassiots a dins la pista. Trobam 
inconcebible que una obra nova tengui 
aquests defectes. Quines mesures heu pres 
per solucionar-ho? 
No tenim constància d’aquestes goteres, tal 
vegada vos referiu a abans del mes de maig 
que es va dur a terme el segellat de les bigues 
amb la coberta. 

11.- Al passeig des Pont hi ha nombrosos 
fanals que no funcionen i de nit pràcticament 
no es veu res. Els podríeu arreglar? 
Estam pendents d’un pressupost. 

12.- Recentment, s’ha obert una convocatòria 

del Govern Balear per al foment de l’energia 
fotovoltaica per a autoconsum, per part de les 
administracions locals de les Illes Balears. 
Heu considerat si és oportú que l’Ajuntament 
de Mancor s’hi aculli?  
Hi ha dues convocatòries, una només 
destinada per les escoles i ja ens hem acollit; 
l’altre, estam en tràmits per intentar aprofitar-
la. 

13.- La zona de jocs infantils de la piscina ha 
quedat sense arena i l’estructura del vaixell té 
desperfectes que poden posar en perill els 
infants que hi pugen. Ja vam advertir d'això fa 
temps, però tot segueix igual, o pitjor. Teniu 
previst arreglar-ho? 
Per juny es va fer una revisió de tots els 
aparells i es va llaurar l’arena dues vegades 
aquest estiu, com ha plogut molt fa uns dies 
l’arena ha quedat aplanada i es tornarà a 
llaurar. Degut al desgaste ocasionat per l’ús, 
és possible i normal que s’hagi deteriorat 
l’estructura del vaixell així com d’altres i per 
això es durà a terme, com estava previst, la 
seva reparació. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 17 DE SETEMBRE 
DE 2013 

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la 
modificació de l’Ordenança fiscal reguladora 
de l’impost sobre bens immobles, aquesta 
consisteix en una disminució del 0,7 al 0,55%. 

El Ple de l’Ajuntament acorda amb el vot 
favorable dels regidors de PP i l’abstenció dels 
regidors del PSM-IV i del PSOE: 

- Aprovar el Compte General de 2012. 

- Aprovar el nomenament dels 
representants de la Corporació en els 
òrgans col·legiats: 

o Joan Toni Ripoll representant a 
la Mancomunitat des Raiguer, 
la FELIB, Tic Mallorca, 
Consorci Pla d’Infraestructures i 
Consorci d’aigües de les IB. 

o Dolors Busquets representant al 
Consell Escolar. 

o Leonor Coll representant al 
Fons Mallorquí de Solidaritat. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot a favor dels 
regidors del PSM-IV i del PSOE i el vot en 
contra dels regidors del PP, acorda denegà la 
moció presentada pel grup PSM-IV relativa a 
la demanda de diàleg i suport a les protestes 
dels docents per l’escola pública i de qualitat.  
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 ESGLÉSIA LOCAL 
         Un estiu amb molt de fred 

S’acaba l’estiu i un any més recomencen 
les activitats pròpies de l’hivern, molts 
deim que torna la “normalitat” després 
d’aquest temps on la rutina del dia a dia, 
es veu distorsionada.  És molt bo, aturar-
nos un moment a pensar el què ha estat 
i ha suposat aquesta època que acabam 
de passar, i que per molts ha estat època 
de vacances, platja, viatges, etc. Si jo 
hagués de fer un balanç del meu estiu, 
diria que ha estat un estiu amb molt de 
fred. Qualcú podria pensar que he estat 
malalt o que he tingut febres molt altes, 
però el fet, és que com molts sabeu 
enguany he passat cinc setmanes a Perú, i allà és s’hivern de ple, per tant es tenir fred no és 
tan estrany. Com l’any passat, el poder compartir un temps amb aquella cultura, amb aquella 
manera de veure sa vida, t’ajuda a viure després el teu dia a dia, en el nostre món tan 
enmirallat pel que anomenam “estat del benestar”, que al meu parèixer ni és tant un “estat”, ni 
és de tant “benestar”  per a moltes persones dins els nostres encontorns. 

Enguany ha estat una experiència molt distinta del que va ser l’any passat, acompanyant 
voluntaris mallorquins i menorquins que han volgut anar a fer una experiència allà; 
acompanyant a les distintes comunitats que servim com Església, i sobretot  estant en 
contacte amb la pobresa “material” que allà es viu, i alhora amb una riquesa espiritual que ens 
supera i on la fe, no és necessari que es digui, sinó que es viu a l’ambient, en tot el que et 

rodeja, i on l’esperança en un futur millor és el motor 
d’aquell poble. 

Un estiu amb molt de fred és el que nosaltres vivim dia a dia 
en els nostres pobles, no un fred climatològic, sinó un fred 
espiritual. Només escoltar les notícies, parlar amb la gent 
pel carrer, sentir l’ànim de molts, veus que el desencís és el 
to que impera. Necessitam ànims per continuar endavant, 
per afrontar el demà. I aquí és on hauria d’entrar la nostra 
fe, el nostre ser cristians i el seguiment a una persona, 
Jesús. Molts, entre els quals jo m’incloc, han qualificat el 
Papa Francesc, com un alè d’alegria i d’esperança dins 
l’Església. Una Església moltes vegades aferrada al poder, 
a l’ambició, al prestigi, oblidant-se del què es fonamental, 
l’experiència viva i vivificant de la presència de Jesús enmig 
de la nostra vida que ens encoratja cada dia  a seguir 

caminant, a seguir endavant a pesar de les dificultats, problemes i maldecaps que tots tenim.  
Una Església, que la formam tots nosaltres i no només els Bisbes, preveres, religioses i 
religiosos, una Església que retorna a l’austeritat i a la senzillesa, a seguir l’exemple de Jesús 
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que té com a preferits a aquells que pateixen, a aquells que estan allunyats, als més pobres i 
necessitats. Una Església del poble i dins el poble. Una Església formada per persones amb 
defectes i limitacions però engrescades a fer un món millor, seguint una utopia, el Regne de 
Déu. És d’agrair que l’Esperit ens hagi proveït d’un sant pare, que ens recordi contínuament 
que el més important, és estimar a Déu i als homes per damunt de tot, i sobretot, que la nostra 
tasca és estar a prop d’aquells qui pateixen, dels més necessitats. 

Necessitam aquesta escalfor de Jesús dins 
les nostres vides, necessitam que Jesús ens 
doni aquesta aigua, que assacia la nostra 
set, com Jesús en aquell episodi que es 
troba amb la samaritana. Tant de bo, la 
nostra Parròquia deixés de ser un lloc de 
pas per celebrar sagraments, per ser un lloc 
on ens trobàssim els qui creiem en Jesús, 
un lloc on ens trobam amb l’aigua que ens 
ajuda a seguir caminant enmig de les 
dificultats, on ens trobam amb un Jesús, que 
ens abraça i ens anima a seguir endavant. 
Una comunitat on es pogués tastar allò que 
ja deia St. Pau “que us coneguin per lo que us estimau”. I això depèn de tots noltros, de ningú 
més, d’abandonar la nostra “comoditat” de casa per moure-nos a ajudar a l’altra, per escoltar-
lo, per intentar viure allò que va viure Jesús, que quan s’estima no fa falta res més. Déu ens 
estima gratuïtament i lliurement i ens demana que facem el mateix en el nostre entorn, en 
aquells germans que ens rodegen. Jo com a rector vostre estic totalment obert a suggeriments 
i m’agradaria ajudar a que cada dia més la nostra comunitat sigui aquest lloc de trobada i de 
comunió. 

Enguany hem celebrat els cent anys de la nostra Parròquia i del nostre Santuari de Sta. Llúcia, 
és cert que ha estat un motiu d’alegria per a tots,  un moment per fer memòria agraïda de com 
varen ser aquells inicis, de quines persones hi han estat presents... Però avui després 
d’aquella festa, tal com ens convidava el nostre Bisbe D. Xavier a Sta. Llúcia, és necessari 
que no només sigui la celebració d’un centenari, sinó la voluntat que la nostra Parròquia 
segueixi avançant cada dia amb més força i dinamisme, i que d’aquí cent anys també els 
nostres successors puguin fer la mateixa memòria agraïda i esperançada, i sigui també per a 
ells aquest alè d’alegria i escalfor en els moments de fredor. A la nostra festa de St. Joan 
també ens ho recordava a l’homilia el nostre ex-rector Mn. Tomeu Català dient que la nostra 
Parròquia necessita agafar aquest alè d’alegria i aquesta vitalitat de l’evangeli. 

És tasca de tots, mancorines i mancorins, que la nostra Parròquia sigui cada vegada més dins 
el nostre poble, llum en la foscor, alegria en la tristor i al·licient en la rutina i la tebor. No 
podem tancar-nos en el passat sinó viure cada dia el nou present, i obrir els nostres cors per 
acollir aquells que estan allunyats, per aquells que estan ferits o per aquells que no han sentit 
a parlar mai de l’Amor que Déu ens té i que ens regala cada dia. 

Comencem aquest nou curs amb il·lusió i esperança, que el nostre “estat del benestar”, sigui 
que els altres estiguin millor, i treballem junts per la nostra Parròquia. 

Josep R. Ortega Fons, rector 
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DES DE L’ARXIU 
 

TEREZA KÓSTKOVÀ  
Actriu txeca d'ascendència mancorina 
 
El passat dia 9 de gener va visitar l'arxiu municipal una actriu 
txeca, d'origen mancorí, acompanyada d'un equip de la 
televisió estatal de Txèquia (Ceskà Televice). L'objectiu de la 
visita era l'enregistrament de part d'una entrega d'un 
programa, amb què la cadena estatal de televisió dóna a 
conèixer la biografia de personatges nacionals, la personalitat 
dels quals sigui prou rellevant per ser divulgada. El capítol 
dedicat a la Kóstkovà fou emès el passat abril. 

Abans de la visita a Mancor de l'actriu, jo havia parlat amb 
Barbora Hedbaunà, una jove txeca afincada a l'Illa, de qui he rebut la informació de la 
procedència illenca de Tereza. 

Per a la nostra petita comunitat és agradable, o almanco curiosa, l'existència al cor 
d'Europa d'una dona esdevinguda famosa i popular, la padrina de la qual va néixer al 
carrer de Biniarroi, filla de mancorins. 

Aquí teniu la història. Pels registres del jutjat de Selva (Mancor no va tenir jutjat propi fins 
a l'any 1925) sabem que ANTÒNIA MARTORELL MIR, padrina materna de TEREZA 
KÓSTKOVÀ, va néixer a Mancor dia 8 de març de 1909, filla de Biel i Catalina. N'Antònia 
va tenir sis germans. La llocada naixé entre 1899 i 1912. N'Antònia va viure al número 10 
del carrer de Biniarroi, davant de l'escola de nines. Els testimonis però són febles i no 
sabem si era ca seva o la casa d'una tia amb qui va viure per alleugerar el rebost dels 
pares. 

La família Martorell Mir és un exemple de la diàspora del primer terç del segle passat. 
Molts mancorins emigraren a l'estranger - molts  a Amèrica del Sud - empesos per la 
necessitat. Tota família va sortir de Mancor, per la qual cosa no n'hi deixaren traça. 

N'Antònia passà a Mancor tota la infantesa i la primera joventut, fins al vint anys. Devers 
l'any 1930 es traslladà a Cannes (França) a on abans havia 
emigrat la germana major Anita. Les dues germanes 
compartiren casa fins que n'Antònia va partir cap a altres 
horitzons. 

A Mancor ningú no la recorda i suposam que mai no hi 
tornà. Sabem que, ja major, va viure uns anys a Eivissa, on 
vivien dos germans, Guillem i Tomeu, que moriren a les 
Pitiüses, el darrer l'any 1978. Un altre germà, Gabriel, morí a 
Palma el 1993. 
L'eixida de n'Antònia suposaria rompre els lligams amb 
Mancor perquè tota la família en fugí. 

A Cannes es casà amb un txec-alemany, Karel Mayer, i la 
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parella passà a viure a Trutnov, a les muntanyes del nordest de Bohèmia. Del matrimoni 
naixé una filla, Karmen, que es casà amb Petr Kostkà. Tereza és el fruit d'aquest 
matrimoni. 

N'Antònia, després d'haver viscut una llarga temporada a Eivissa, va morir a Praga el 
1996. L'actriu manté un record molt viu i nostàlgic de la padrina mancorina, motiu per què 
es va traslladar a Mancor amb l'equip de TV. Volia deixar constància de les seves arrels. 

En la visita a Mancor, l'actriu s'interessà molt especialment en les fotografies, del FONS 
BIEL FIOL, de grups escolars entre 1910 i 1920 en què, amb tota certesa, apareixia la 
seva padrina, nina, i se'n va dur còpies. 

Les càmeres de TV captaren imatges del carrer i de la casa on va viure l'àvia i 
s'emportaren imatges de la Vall des de Son Boscà i Santa Llúcia. 

Per conèixer l'abast de l'èxit de na Tereza a la seva terra, he contactat amb organismes 
txecs i amb la mateixa actriu, dels quals he rebut informació. El seu currículum 
professional, a nivell estatal és impressionant i pel que he llegit dedueixo que na Tereza 
és una de les persones més mediàtiques dels mitjans de comunicació txecs. 

Llicenciada en Llengua Txeca i en Art Dramàtic, 
actualment forma part del repart d'actrius protagonistes de 
les representacions de teatre més importants de Praga: Ha 
protagonitzat pel·lícules i sèries televisives. L'any passat 
va presentar un programa d'entreteniment STAR DANCE. 
L'actriu mediàtica aprofita la popularitat per donar suport a 
diferents ONG. 

En una entrevista l'actriu manifesta que la seva genètica 
(mescla alemanya, txeca i espanyola) fou determinant per a la seva professió. 

Na Tereza Kóstkova va néixer a Praga, el 14 de 
juny de 1976. És casada amb un director teatral i té 
un fill de sis anys. 

Si el passat juliol fou notícia l'homenatge lliurat a un 
mancorí de Ca's Regidor, conegut més enllà de la 
roqueta pel seu pas pel futbol de la primera divisió 

nacional, ara coneixem la presència de saba mancorina en una 
llunyana actriu de Bohèmia. 

 

Tomeu Ripoll Pou 
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Era el dia de Sant Mateu, dissabte. Ens 
trobàrem a cas Puput per fer un cafetet abans 
de fer l'entrevista. Com feim i és costum, el 
dissabte o diumenge, amb en Biel Pocoví i en 
Toni, comentam, cadascú des del seu criteri, 
el que passa i el que ens envolta en el nostre 
món i la nostra vida diària. Som bons amics. 
Acabat el cafetet, li enfilam pel carrer des 
Fang, seguim per Bartomeu Reus i arribam a 
can Toni, just darrera el camp de futbol. 
Acomodats al seu estudi, amb en Biel Pocoví, 
posam a punt l'enregistradora, feim una prova 
perquè no tenguem sorpreses en la gravació, 
i començam l'entrevista. 
Ens podries dir, Toni, quants d'anys tens? 
Dia 11 d'octubre en faré setanta; vaig néixer 
dia 11 d'octubre de 1943, som més jovenet 
que tu, però molt poc, ja que som de sa 
mateixa quinta.. 
On vares néixer? 
Vaig néixer a una barriada de Palma que se 
deia Son Serra, sa nostra casa estava enfront 
de ca una tia meva, germana de mu mare. 
Llavors eren dos llocs independents Son 
Serra i Palma. Allò eren pobles, estaven 
separats de ciutat, record que per anar a 

Palma havies d'agafar un camió que venia 
cada tres quarts d'hora. Ara ja tot està junt 
perquè la zona ha crescut molt. 
Què nomien els teus pares i quina feina 
feien? 
Mun pare nomia Gori —per cert que a mu 
mare li sonava molt malament, i li deia 
Asensio, perque l´havia conegut com a futbo-
lista, bon futbolista, i, és clar, tothom li deia 
n´Asensio— ella nomia Isabel. Mun pare era 
funcionari de s'ajuntament de Palma. Mu 
mare feia ses feines de casa. 
Mun pare va anar a sa guerra i va fer altres 
feines abans d'anar a s'ajuntament. Allà hi va 
estar molts d'anys, estava a sa secció d'arbi-
tris i se va jubilar estant allà. 
El llinatge Asensio no és mallorquí? 
Mun pare ja va néixer a Palma, però  es meu 
padrí patern i sa meva padrina, procedien 
d'un poble prop d'Almendralejo  que es deia 
Aceuchal. Jo no hi he estat, però sa meva filla 
petita sí que hi va anar en un viatge que va 
fer. Mu mare era palmesana.   
Quants de germans has tengut? 
Només érem jo i sa meva germana, va morir 
ara ja fa sis anys o set anys. 
Ens podries comentar un poquet els estudis 
que has fet? 
De petit, més o manco fins als 10 anys, vaig 
anar a l'escola pública de Son Serra, que 
estava molt a prop de ca nostra. Després vaig 
passar al col·legi privat que es deia Padre 
Pizá, vaig fer s'ingrés i el Batxiller Elemental i 
després vaig fer es Batxiller Superior a s'Ins-
titut Ramon Llull de Palma. Era es pla d'estu-
dis que hi havia llavors. 
Vares anar a la Universitat? 
Sí, vaig anar a sa Universitat Central de 
Barcelona i vaig fer dos cursos de Ciències 
Econòmiques. Es tercer curs el vaig passar 
anant i venguent, mun pare estava malalt i 
heu vaig haver de deixar. 
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Sabem que també, en consonància amb la 
teva feina, has anat completant la teva 
formació al llarg de la teva vida laboral. Ens 
pot relacionar els que tu consideres més 
importants i que més t'han ajudat en el teu 
treball? 
Sí. A l'Instituto de Empresa de Madrid vaig 
aconseguir la Diplomatura en Alta Direcció 
d'Empreses. He fet cursos de comptabilitat i 
teneduria de llibres. Cursos d'actualització 
constant i de reciclatge professional a San-
tander, Madrid, Barcelona i Palma mateix, 
com per exemple, Direcció i administració 
d'empreses, Gestió de recursos humans, 
Marketing, Gestió hospitalària i altres. Sem-
pre he tengut molt d'interès en estar al dia en 
lo que ha afectat a sa meva professió. 
En les nostres converses ens has comentat la 
teva estada a la Universitat Oberta per a Ma-
jors (UOM). Què has estudiat? 
He fet, dels programes que presenta i impar-
teix la UOM, la Diplomatura en Humanitats de 
tres anys de durada, la Diplomatura en la dis-
ciplina monotemàtica Evolució de la vida a 
l'univers, un any. A més he fet un curs de ca-
talà, nivell avanzat. 
Està clar, Toni, que has aprofitat el temps i 
has cultivat molt bé les teves ànsies de 
millora de la teva formació i cultura.  
Ens interessen ara altres aspectes de la teva 
vida. Vares fer el servei militar? 
El vaig fer a Aviació. Una vegada acabat ets 
estudis, que com t'he dit vaig haver de deixar 
per sa malaltia de mun pare, el vaig fer volun-
tari. Va ser molt benèvol perquè varen sortir 
diferents normatives i només en vaig fer 
devers nou mesos. El vaig acabar i feia poc 
que havia fet es vint anys. 
Després vares començar a fer feina? 
Quan vaig acabar es servei militar, mitjançant 
un amic meu, em va sortir poder fer oposi-
cions per entrar en es banc de Santander. Me 
va interessar molt aquella feina; en aquells 
moments sa banca estava idolatrada, era es 
temps que es turisme començava. 

Vares fer sempre feina en el Santander? 
No. En es banc de Santander hi vaig estar 
bastants anys; vaig ser interventor a Eivissa, 
Palma Nova i a s'agència núm. 4 de Palma. 
Vaig ser director a Maó, Ciutadella i a Palma 
a s'agència núm. 4 i núm. 3. Però després, 
per espai de 4 anys, vaig ser director regional 
de Balears del Banc de les Illes Canàries. 
Vaig passar després a fer feina a sa Mútua 
Balear, on vaig treballar per espai de 13 anys. 
Allà vaig començar com a Administrador 
general i del patrimoni, vaig seguir com a 
Director comercial, per passar, després, a 
Director general, per espai de 7 anys fins que 
me vaig jubilar. 

En aquesta dilatada vida laboral, ocupant 
llocs de molta responsabilitat, supòs que 
tengueres ocasió d'assumir càrrecs i activitats 
de representació a diferents organismes? 
Efectivament, vaig ser Vocal de Sa Nostra, 
Caixa de Balears, per representació empre-
sarial. Vocal del plenari de la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació de Palma. Mem-
bre del Consell d'Administració i del Comité 
Executiu d'ISBA, Societat de Garanties Recí-
proques. També he estat membre del Comité 
Executiu de la CAEB. 
Una vida laboral iniciada als vint anys, que a 
més de la feina diària a la teva empresa, s'ha 

Amb la seva germana el dia de la 1a comunió 
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vist implicada en tasques d'altres responsa-
bilitats representant a les teves empreses de 
treball. 
Retornem a la teva família. Quan vares conèi-
xer la teva costella? 
A sa meva dona la vaig conèixer amb un 
grup, que és lo que fèiem en aquell temps. 
No era un grup d'aquest de guateques, altres 
grups de guateques vaig tenir, però aquest 
era un grup que feien excursions. Vaig anar 
amb so grup, però, si no record malament, 
vaig iniciar una relació més personalitzada 
amb la meva dona a Orient, a una finca d'un 
bon amic meu, don Jaume Gilet, a Solleric, 
un dia d'excursió. 

Vàreu festejar molts anys? 
Es meu festeig és una història molt curiosa. 
Quan jo me pos a festejar, sa meva dona feia 
feina a sa Delegació d'Indústria, anava camí 
de ser funcionària. A mi me va oferir es banc 
anar-me'n a Eivissa d'apoderat i interventor. 
Heu vaig consultar amb mun pare i ell, com a 
bon oriünd d'Extremadura, em digué: "si, si, 
és s'ocasió, heu has d'aprofitar, si no te mous 
no faràs res enlloc". Jo vaig dir que sí. Ha-
gués pogut llogar un apartamentet però mai 

m'ha agradat estar tot sol. Per això vàrem 
decidir casar-mos. Un risc enorme, només 
feia sis mesos que festejàvem i feia set 
mesos, vuit, que mos coneixíem. Mos vàrem 
embarcar. 
La teva esposa va haver de deixar la feina? 
Llavors sí, no tenia altra possibilitat; avui hau-
ria pogut demanar excedència. Tenia una bo-
na feina, era molt bona empleada; sempre 
hem dit que no l'hauria d'haver deixat. 
Aleshores supòs que éreu molt jovenets? 
Jo tenia, quan mos casàrem, vint-i-sis anys i 
sa meva dona vint-i-un. 
Quin any vos casàreu? 
Mos vàrem casar el 14 de novembre de 1970. 
Quants de fills heu tengut? 
Hem tengut tres fills, es major, n'Alberto, i 
dues filles, n'Elena i n'Alícia. 
Néts, quants en teniu? 
Només un, en José, que és fill de sa nostra 
filla petita, n'Alícia. 
Parlem ara un poc en una de les teves 
aficions, el futbol, el senderisme, ens poc 
contar com ho has viscut i ho vius? 
Quan vaig jugar a futbol era molt jove i heu 
vaig deixar devers es quinze anys, perquè no 
tenia molta salut —gràcies a Déu després 
n'he tenguda molta— però en aquell temps 
tenia colitis i no hi havia ets avanços que hi 
ara, no me feren un diagnòstic clar. Havia 
d'estar molt alerta amb so menjar i es futbol 
me cansava molt.  
Teníem un entrenador que va ser molt famós, 
jo jugava amb el Sant Javier, —li deien en 
Pau del Sant Javier—. Aquest club estava 
prop des bar Güell devora es camp de Son 
Canals del Baleares. S'entrenador era molt 
exigent, jo em cansava molt i heu vaig deixar. 
Es futbol puc dir que va ser com una 
anècdota. He tengut dues passions fortes: es 
senderisme i sa lectura. Avui en dia pes sen-
derisme tenc un petit problema, es peus no 
me responen com voldria, me cans molt. Així 
i tot feim qualque cosa, amb en Joan Mateu 
que també ja està jubilat —és el fill de don 

El dia de noces

Pàg. 18



Pep que fou molts anys metge de Mancor— 
però més bé són excursions curtes. En feim 
dues en so mes, una en pla de menjar de pa i 
taleca, i s'altra que posam es peu davall 
taula. De ses de pa i taleca n'hem fetes de 
molt llargues, de vuit hores, set hores, sis 
hores. Avui ja no les podem fer, perquè no 
només ha tornat vell en Toni Asensio, que era 
es més jove des grup, sinó també la resta des 
grup.  
Per lo que fa a sa lectura, no tenc problemes 
de vista però duc aquestes ulleres de tres 
dimensions i me cans molt de llegir. Ara, cu-
riosament, allà on llegesc més és en es gim-
nàs. Vaig a Inca tres vegades per setmana i 
quan faig cinta em recolz allà damunt i lle-
gesc. També llegesc bastant en es tren. Ara 
llegesc un llibre en portuguès, d'en Pessoa. 
Com va ser que venguéreu a viure a Mancor? 
Jo a Mancor vaig comprar es solar fa dotze o 
tretze anys. Hi havia dificultats per establir-
nos —en Biel les coneix— i això va retardar 
un any i pico o dos. Sa casa la vàrem acabar 
dia 11 de març del 2002. 
Jo volia sortir de Palma i anava cercant —en-
cara no estava jubilat— a sa família li agrada-
va sa platja i a jo m'agradava més es camp. 
Cercava coses prop de Palma. A sa Colònia 
de Sant Jordi hi hem estiuejat 25 anys.   
Una senyora, col·laboradora meva, —era sa 
meva administradora a sa Mútua Balear— un 
dia comentant li vaig dir que si conegués 
qualque cosa per Consell —ella vivia allà— o 
per altres llocs, m'ho digués, una casa de 
poble o un solar. Un bon dia em digué que es 
seu home berenava casi cada dematí amb un 
senyor de Mancor, en Biel Horrach,  que ha-
via fet una micro parcel·lació i que li queda-
ven quatre solars sense vendre. Vaig venir, 
heu vaig veure, vaig dur sa meva dona, mos 
va agradar. Li vaig dir, si feim qualque cosa 
aquí heu farem per estar-hi, no per només 
venir en ocasions o vacances. 
A Mancor t'hi has sentit bé? 

No vull que lo que diré soni a compromís, 
però ho dic amb sinceritat i amb tot el meu 
cor, ens trobam molt bé entre els mancorins, 
tant sa meva dona com jo mateix, absoluta-
ment integrats i molt contents amb tothom 
pes tracte i acolliment que ens han dispensat 
sempre i, també lògicament, avui dia. Ens 
sentim mancorins. 

Ha estat una cosa prodigiosa; a més, gràcies 
a determinades persones, que mos han aju-
dat a arrelar. Noltros vàrem lluitar per no és-
ser externs a sa gent i integrar-nos en es 
poble. Tenguérem una persona des poble, 
que la vull mencionar en particular perquè 
mos va ajudar i li devem ésser aquí, per sa 
sempenta que mos donà, aquesta persona es 
na Petra "Mameta", na Petra Vallori.    
Sobretot encara va ser més important aques-
ta ajuda quan jo em vaig jubilar, el 2006, —
per cert sa meva jubilació va coincidir amb so 
casament de sa meva filla petita— Noltros, 
palmesanos, teníem un modus vivendi distint 
des que hi ha en es pobles; aquí d'hivern a 
les cinc ja fa fosca i jo vaig molt a Palma i sa 
meva dona passa hores tota sola i aquestes 
amistats li han ajudat molt. Han passat set 
anys des que vivim sempre aquí. 

Pares i fills en un dia de festa
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Jo per sa gent des poble, només tenc agraï-
ment. Mos hi trobam molt bé, puc dir que co-
neixem casi tothom.  

A més del senderisme i la lectura, com hem 
dit abans, has fet cursos a la UOM (Univer-
sitat Oberta per a Majors). 
Si, vaig fer sa Diplomatura en Humanitats, 
que va durar tres anys. També vaig fer un 
any de s'Evolució de la vida a l'Univers. Ara 
estic en dubtes de fer altres coses, perquè 
faig teatre.  
El grup de Teatre era el que et volia demanar 
també. Com va néixer aquest grup? 
Va néixer a sa mateixa universitat, es deia 
"UOM Teatre". Va haver-hi unes discrepàn-
cies amb sa UIB i per no pleitejar, vàrem de-
cidir continuar amb so nom però amb una 
argúcia legal per poder continuar essent un 
grup universitari; i mos deim "UOM (un o 
més) Teatre". 
La UOM també té una coral, no t'ha interessat 
formar-ne part? 
M'encanta sa música coral i tota sa música, 
però estant a Mancor he de pagar algun 
peatge; un peatge és la no participació en 
actes culturals, teatre, exposicions, conferèn-
cies, no hi puc assistir perquè m'he de traslla-
dar des de Mancor, habitualment ja de ves-
pre, i em fa molta peresa. 
Ara, com a bon lector i persona inquieta i 
interessada en el devenir de la nostra 
societat, m'agradaria que ens comentassis, 
amb independència de la crisi que vivim, com 
veus la societat d'avui? 

Te diré que li don moltes voltes en aquest 
tema, pares, fills, joves, majors, etc. He pas-
sat per moltes fases; fases de molt de pessi-
misme que m'han duit a sa conclusió que no 
he de ser tan pessimista, perquè segur que 
sa joventut actual té valors, lo que passa és 
que sa transició actual és generacional. Està 
fallant molt sa tradició, es jovent d'avui ha 
romput molt amb sa tradició. És cert que es 
moments dolents que vivim no han ajudat 
gens. És vera que hi ha crisi econòmica, però 
sa crisi forta és sa crisi de valors i de compor-
taments de vida, manca d'ètica, de moral, de 
principis que, per altra banda, eren com a 
fonamentals i que avui dia se vulneren molt. 
Te'n nomenaré un petit exemple, es tracta-
ment de tu per part des nins i joves en es 
majors. Sé que això pot semblar insignificant i 
que no se'n fa gens de cas. A jo no m'agrada 
perquè això duu a altres coses.  
La manca de valors fa que se radicalitzin més 
ses diferents postures i hi hagi més enfronta-
ments de tot tipus. 
És una frase molt sentida "sa societat sempre 
n'ha sortit". Jo davant aquesta frase dic: és 
veritat, però molts han quedat a sa cuneta, a 
costa de moltes desgràcies i patiments. Sa 
societat avançarà, no hi ha dubte, però hem 
viscut uns anys en què tot anava per amunt, 
teníem de tot, hem progressat molt en temes 
d'estudi, sanitat, manera de viure, etc. i ara 
anam enrera, seguirem anant enrera, i molta 
gent no heu podrà resistir.  
Una de les coses que no hem parlat, i m'a-
gradaria que abans d'acabar l'entrevista ens 
ho comentassis, és la teva integració i partici-
pació a les trobades del grup dels nascuts a 
Mancor l'any 1943. Què ens dius? 
He tengut ocasió de participar a les trobades 
del grup perquè també som del 43. Lo que 
passa és que només mos veim i dinam ple-
gats un cop a l'any. No m'ha costat participar 
perquè m'hi he trobat bé i ja hi tenia cone-
guts. He de dir, una vegada més, que qui m'hi 
va introduir va ser na Petra Vallori. 

En un sopar dels nascuts el 43
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Què fas ara en un dia normal? 
És complicat. Hi ha gent, amics, que em 
diuen: "però què fas, on t'amagues que no et 
veuen mai?" Faig moltes coses, entre teatre 
(assatjos que feim a Palmanyola un dia o dos 
per setmana), sa Universitat (ara està en 
stand by però si hi torn seran dos dies més a 
sa setmana), un poc d'administració des 
patrimoni familiar, es fills que estan a Palma, 
es nét que està a Palma (vaig a cercar-lo a sa 
guardaria dos dies a sa setmana), relacions 
amb metges amics, tres dies per setmana en 
es gimnàs a Inca, Dues excursions cada mes. 
Coordin diversos grups, que mos veim una 
vegada cada mes. Són moltes coses.  

Sa jubilació no em va donar cap síndrome de 
depressió perquè poc a poc vaig anar 
amollant feines que feia, no ho vaig deixar tot 
de cop; estant prejubilat vaig continuar 
assessorant dues empreses. Ara ja estic del 
tot jubilat i Déu me'n guard d'haver de posar-
me altre cop a fer feina. 
Ja finalment, Toni, les pàgines de MONTAU-
RA estan a la teva disposició per si vols dir 
qualque cosa als lectors de la nostra revista. 
Una cosa que sempre ha estat norma en jo 
ha estat que he intentat passar sa vida, evi-
dentment cometent molts d'errors, però inten-
tant tenir uns paràmetres de comportament, 
sobretot humans. Hi ha hagut anys que he 
estat, dins es món professional, ocupant càr-
recs de molta responsabilitat. Sa Mútua Ba-
lear és una empresa gran, jo allà dirigia 630 

treballadors, uns 80 metges, enginyers, 
arquitectes, gent qualificada, mandos inter-
mitjos. Sempre en tot he procurat ésser es 
mateix. Tenc una gama d'amistat de gent des 
de titulats superiors fins a manobres o fins a 
gent que fa feina agranant carrers, he procu-
rat tota sa vida ser es mateix amb tots ells. 
En es poble de Mancor he procurat lo mateix. 
He vengut aquí i si he tengut ocasió, sobretot 
quan encara estava en actiu, he procurat do-
nar una mà si se m'ha demanat. Des d'aques-
tes pàgines vull reiterar en es poble que 
tothom que em necessiti em trobarà. Aquesta 
ha estat sa meva norma de vida i comporta-
ment, que procur posar en pràctica aquí a 
Mancor,  saludant a tothom, que tothom me 
conegui i jo els conegui a ells. Estic content, 
que una vegada m'han conegut, em puguin 
demanar un favor, sabent que jo els ajudaré, 
si està en ses meves mans. 
Vull acabar dient que en es poble he fet grans 
amistats que formen part des meu entorn per-
sonal; i per descomptat, també en Biel Poco-
ví, i tu mateix, Jaume;  ses tertúlies d'es Forn 
i des poble en general.  
Com veis en Toni és molt bon conversador; 
no li acabaríem la corda, però hem d'acabar. 
Gràcies, Toni, per aquest ratet que ens has 
dedicat. Una vida tota plena d'activitats pro-
fessionals de gran responsabilitat, dedicació 
a la família, espòs, pare i padrí, activitats re-
creatives i lúdiques. 
En Biel fa tot un seguit de fotos. El seu nét, 
molt espavilat i que és la seva alegria, ens 
acompanya. 
Deixa'm el nostre amic convençuts de què 
una vida dóna per molt i que en Toni té la 
jubilació ben merescuda. Desitjam, a ell i a la 
seva esposa, que puguin gaudir dels seus 
fills, nét i amistats per molts anys. 

Jaume Gual i Móra   

Fotografies: Arxiu personal d'en Toni i 
    d'en Biel Pocoví  

En Toni amb el seu nét 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
JULIOL: Pel juliol, amb poc foc bull el perol 
 

L’escola d’estiu visita  la Biblioteca Municipal 
Durant el mes de juliol els nins i nines de l’escola d’estiu han passat per la biblioteca per 
informar-se dels diferents Mundials: Espanya 82, Mèxic 86, Itàlia 90 , EEUU 94...  banderes, 
mascotes, campions, equips, països participants... han estat el motiu de la recerca de cada 
setmana. 

   
SETEMBRE: Al setembre, el vi està per vendre  

Dia 13/09/2013 CLUB DE LECTURA 
          Asseguts a la taula de tertúlies amb un cafè d’aroma intens a la mà 

iniciam la tertúlia de: 
Les set aromes del món 

Que ens transporta  de ple a les aventures que a través del cafè 
l’escriptor fa servir per acompanyar Félix Dufoy al llarg del seu viatge 
interior. Cada capítol, un país, cada narrador un personatge diferent. 
Un per cada aroma distint del cafè: del vinagre de Londres, a la 
menta d’Istanbul... a la flor d’Aràbia... al mesc d’Abissínia... a la pàtria 
de l’èter Negreria... a la fetor de França...  i finalment la càmfora de 
les plantacions brasileres de Pernambuco. Els ambients 
comparteixen una mateixa època, la que va de final del segle XVII 
fins a finals del XVIII (des de la revolució puritana d’Anglaterra fins  a 
la Revolució francesa). 

 

 

 

 

Amb aquest llibre 
l’escriptor català Alfred 
Bosch aconseguí el 
premi de les Lletres 
Catalanes Ramon Llull 
2004. 
 

Fragment del llibre: 
Set mons havia viscut, que a l’hora de la veritat eren 
part d’una sola humanitat: set vides atzaroses, com 
els gats, morint i renaixent de les seves despulles, 
quan en realitat havia passat per una vida única, 
plena de sentit; set aromes diferents, fins i tot 
enfrontades, que es barrejaven i es fonien en 
l’afortunada cocció del millor cafè. 
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Dia 27/09/2013 CONTACONTES 
Ol·li el petit elefant 

 
El conte ens narra la història d'Ol·li, un petit elefant decebut 
perquè el dia del seu aniversari li regalen de tot, però no un 
germanet, que és el que ell realment desitjava. Ol·li no estava 
content i va decidir marxar amb els seus patins per trobar 
aquest germanet ... El va trobar?  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Properes Lectures  CLM: 

I després del conte un taller de manualitats… 

 

PROPERES LECTURES DEL CLM 

Dia 08/11/2013 

 
 

After Dark 
Haruki Murakami 

Dia 10/01/2014

 
 

El llibre dels plaers immensos 
Melcior Comes 

A les 19:30 h a la biblioteca, compartirem el llibre en grup… 
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ACTIVITATS DEL TERCER TRIMESTRE 2013 
 

JULIOL 
Dia 6 
Un any més, durant els mesos d'estiu, quan la gran majoria de la gent espera poder gaudir 
d'unes merescudes vacances, els Amics de la 3a Edat segueixen fent camí amb les activitats 

dels sopars a la fresca. Ja fa més de vint anys 
que les diferents Juntes Directives han 
propiciat aquests tipus de festes d'ençà que es 
posaren en marxa. Els associats estan tots 
contents de poder gaudir de les xerrades i de 
la bona sintonia, el bon ambient, oblidant-se 
del reuma, del colesterol, la glucosa, del règim 
alimentari que els ha donat el metge. Podeu 
estar ben segur que cap d'ells, que participen 
d'aquest sopars, el dia següent ha d'anar al 
metge.  

Les festes d'estiu conviden a sortir de casa 
seva per diferents motius, un d'ells pot ésser  
assistir als sopars a la fresca, ja que,  
després d'un bon sopar, cal fer bulla i bauxa 
amb els amics, i res millor que escoltar una 
bona música que convida a ballar. Són 
moltes les parelles que s'animen i surten a 
rotlle per divertir-se i baixar les calories.  
Podem afirmar que els menús gastronòmics, 
són d'una exquisidesa extraordinària, i quasi 
podria dir-ne el mateix en referència a tots el 
dies; només canvia la varietat del menú i la 
presència dels socis, com per exemple en el menú d'aquest dia: Per començar, picada 
variada, calamars farcits, postres i gelat, begudes sense restriccions, amb vins negre, rosat, 
refrecs, cava, cafè i licors, i per arrodonir la vetllada, ball i bauxa amb l'actuació del músic 
"Toni Celià".  
Hi assistiren un centenar de socis. 

Dia 20 
Altre sopar a la fresca. Aquest dia es va canviar el menú: Picada de frit de marisc, llom a la 
jardinera amb salsa de bolets, postres i gelat, les begudes de costum, i per acabar la 
vetllada, una vegada més la música d'en "Toni Celià". Aquest vespre foren presents al sopar, 
uns setanta socis que gaudiren d'una bona vesprada. Quan acaba la festa, la gran majoria 
ajuda a retirar, les taules, cadires.... 
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AGOST 

Dia 3 
Com no podia ésser d'altra manera el menú que més vegades la gent ha esperat: Panada, 
entrepans d'embotits, ben acompanyats de vins rosat i negre, cava, cafè i licors, gelat amb 
ensaïmada. Després l'animació del músic "Toni Celià". Uns vuitanta socis es reuniren per 
compartir taula, tot això per un preu mòdic de 12 €. 

Dia 17  
Passaren del centenar els associats que 
anaren al sopar d'aquest vespre. Aquesta 
vegada va consistir amb una degustació. Per 
començar, picada amb una varietat de 
tapes, seguit d'un bacallà d'estiu, —un plat 
que els cuiners el volen enregistrar com a 
cosa seva— és la primera vegada que sent 
parlar de "bacallà d'estiu". Sens dubte a 
molts d'indrets d'Espanya i Portugal hi ha 
molta variació a l'hora de preparar el bacallà, però bacallà d'estiu mai no n'havia trobat a la 
carta amb aquesta varietat. Seguiren amb les postres que la gent espera, i com de costum, 
les begudes, cava, cafè i licors, i a ballar s'ha dit, en Toni Celià ja ha començat el seu 
repertori. 

Dia 31  
El darrer dissabte d'agost, uns noranta socis, altra vegada es varen reunir per posar peu 
davall taula i gaudir, un cop més, dels sopars a la fresca. Al llarg de la història d'aquets 
sopars, avui podem afirmar que aquella experiència novedosa fou un gran encert. Han 
passat els anys i s'ha treballat amb il·lusió i ganes per servir aquesta gran Família com és 
l'Associació dels Amics de la 3a Edat.  
Soparen d'una picada de xipirons, porcella amb guarnició, postres i gelat, les begudes com 
sempre i sense cap tipus de restriccions: Acabaren la festa amb ball i bauxa animada pel 
músic, Toni Celià.  
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SETEMBRE 

Dia 14 
Els amics de la 3a edat no s'aturen, segueixen fent camí, i res millor que seguir les carreres 
velles però sempre mirant cap el futur. El menú d'aquesta vesprada fou de còctel de cranca, 
paletilla de me, postres i gelat, els vins negre i rosat, el cava per fer un brindis, el cafè i licors 
per continuar fent la xerradeta. 
Després de tot 
aquest suculent 
sopar, hi ha que 
seguir fent bulla, 
per això està el 
músic Toni Celià 
que s'encarrega 
d'animar a la 
gent per sortir a 
ballar. 

Dia 28 
Arribam al darrer 
sopar d'estiu, 
abans de co-
mençar el sopar, la Junta Directiva havia convocat una Assemblea General Ordinària de 
Socis, per donar informació de les activitats realitzades durant el darrer any, així com la 
situació econòmica, i també la programació del proper curs.  
Quan un administra els doblers dels altres, té l'obligació de donar comptes a tots els seus 
associats. Podeu veure un resum detallat a les següents pàgines, on informa el president 

Jaume Martorell, el secretari 
Tomeu Ripoll i el tresorer Biel 
Llobera. 
Els comptes foren aprovats per 
unanimitat pels 150 socis 
assistents a l'acte. 
Tot seguit varen servir el menú 
del dia: Aperitiu variat, rap a la 
marinera, "tarta reina" amb gelat, 
les begudes de costum ben 
abastament, cava, cafè i licors. 
Per acabar la vetllada varen 
gaudir de ball i bauxa. 
Fins el proper estiu. 
 

 
 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Era el dia 10 de setembre quan un bon grup de socis anàrem a fer una excursió cultural, a 
visitar llocs que molts dels assistents no coneixien i només n'havien sentit parlar; però 
l’entusiasme d’aquella gent era tan gran que durant tot el dia gaudiren d’una sintonia entre 
ells i una amistat entranyable. Aquesta fotografia fou realitzada al Cap de Formentor ara 
fa vint-i-cinc anys. Pràcticament ja només en queden 7 o 8 de vius, per desgràcia la resta 
ens han anat deixant pel camí. 
La primera aturada fou a Menestralia de Campanet, allà vàrem berenar de coca amb 
verdura, després visitàrem les instal·lacions, ens ensenyaren l’ofici de vidre bufat, així com 
es fabrica, l’art i la tradició mallorquina, els vestigis de les cultures, àrab, oriental i 
veneciana. 
Seguírem fins a Pollença per visitar el Claustre del Convent de Sant Domingo del segle 
XVIII. Allà ja ens esperava la persona que cuida del Convent i ens va ensenyar els 
museus d’art modern i art sacre, donant tot tipus d’explicacions. En 
el claustre del Convent tots els any si celebra el Festival de música 
de gran prestigi internacional. 
Continuàrem fins arribar al Cap de Formentor, de gran importància 
per a la navegació entre la Península i Mallorca. El Far es va 
construir l’any 1863 i marca l’entrada a la Badia de Pollença. Feta 
la visita i les fotos de record, anàrem cap al Port on ja ens 
esperaven, al restaurant “Sa Bolera”, per dinar. Un menú suculent i 
de categoria que el Delegat de “Sa Nostra”, Sr. Antoni Pareja, ens 
havia reservat. Arròs de marisc i peix a la mallorquina, postres, 
begudes, cava, cafè i licors. Tenguérem un temps lliure per anar a 
fer una visita per aquelles rodalies. 
A l’hora assenyalada, sortírem en direcció a Alcúdia i al Port; Visitàrem les murades i el 
casc antic, seguírem per fer la visita guiada al Teatre Romà de Pol·lèntia, construït a finals 
del segle I dC a les afores de la ciutat actual d'Alcúdia. 
Acabades les visites i haver gaudit d’una diada per recordar durant molt de temps, 
tornàrem cap a Mancor  tots contents i satisfets. 

                                            Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

IMATGES PER RECORDAR 
Excursió 3a edat, dia 10 de setembre de 1988 
FAR DE FORMENTOR – POLLENÇA - ALCÚDIA 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el tercer trimestre de 1993 recordarem: 
Que dia 6 de juliol començà el curset de natació organitzat per l’Ajuntament. 
Que dia 12 de juliol començaren les obres de reforma del santuari de Santa Llúcia 
pressupostades en 32 milions de pessetes aportats pel programa Leader de la Comunitat 
Europea i pel bisbat de Mallorca. 
Que dia 22 de juliol arribà per primera vegada al depòsit regulador de la xarxa d’aigua potable, 
el cabdal provinent del pou del clot de Massanella. 
Que dia 24 de juliol visità Mancor el 
comandant del vaixell oceanogràfic 
Hespérides Sr. Victor J. Enrique 
Quiroga que fou rebut a la casa de la 
vila pel batle Gabriel Pocoví. 
Que dia 25 de juliol el Club d’Esplai 
s’Estel inicià el campament d’estiu a 
son Perdut amb 69 participants. 
Que dia 27 d’agost es commemorà el 
150 aniversari de la benedicció de 
l’església parroquial amb un cercavila, 
una missa concelebrada, un refresc i 
l’actuació del grup folklòric de 
Binissalem Els Vermadors. 
Que dia 28 d’agost es celebrà la 
jornada de trui Estiu 93. 
Que dit dia, per motius personals, el batle Gabriel Pocoví deixà la presidència de l’Ajuntament 
al tinent de batle Jaume Mora fins el proper primer de desembre. 
Que dia 8 de setembre celebraren les seves noces d’or matrimonials Mateu Moranta Morro i 
Magdalena Llull Rosselló. 
Que dia 10 de setembre el grup de teatre d’Inca Amuntaló presentà en el teatre del Casal de 
Cultura l’obra Interferències, els contes en crisi. 
Que el CE Montaura, presidit per Bernadí Coll, havia inscrit per a la propera temporada, quatre 
equips de futbol en les categories d’amateur, cadets, infantils i benjamins. 
L’entrevista del trimestre fou realitzada al matrimoni Pep Rotger Muntaner Pep Trompeta i 
Antònia Maria Amengual Sampol de cas ropit. 
Durant el trimestre es casaren: dia 10 de juliol a Caimari el mancorí Josep Moranta Reynés i 
Catalina Mateu Mairata d’aquell lloc. Dia 28 d’agost es casaren a Santa Llúcia, Josefina 
Estrany Cánovas i el jove de Lloseta Gabriel Perelló Coll. Dia 4 de setembre es casaren a la 
parròquia de Santa Maria la Major d’Inca, Manuel Fernández Navarro i Maria Dolores Flores 
Mármol. I el mateix dia 4 de setembre es casaren a Mancor, Gabriel Beltrán Amengual i 
Catalina Busquets Tevar. 
Els difunts foren: dia 6 de juliol morí sobtadament a la via pública el súbdit argentí Jorge 
Palacios resident a Mancor. I dia 7 d’agost morí a Inca el mancorí Bernat Pou Mayol de can 
bollit, als 84 anys d’edat. 
Sol es registrà un naixement, el d’Antoni Miquel Morell Mora dia 30 de juliol. 
 

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 24) 

Dia 24 de juliol de 1993 
El batle Gabriel Pocoví lliurà un record al comandant del 
vaixell oceanogràfic Hespérides. 
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Després del gran èxit que tinguérem a  la DIADA SOLIDÀRIA i ja tothom relaxat,  
dia 19 de juliol férem el sopar de voluntaris i l’entrega dels doblers recaptats en el 
qual participaren tots els voluntaris i les associacions. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A la fotografia de l’esquerra
hi ha tots els representants 
de les associacions: 

Magdalena Florit  per part de 
la A.E.C.C. 

Teresa Fontanet per part de 
la malaltia  síndrome X fràgil. 

Miquel Perelló per part de 
l’A.B.D.E.M. 

Un dels cuiners de la 
Paella SOLIDÀRIA i un 
altre soci ens varen fer 
un excel·lent arròs brut. 
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DIA 9 D’AGOST 
Sopar fi de curs de ball de saló. 
Com cada any hem gaudit dels  
mateixos professors, en Martí i 
na Coloma uns grans professionals 
i també uns amics. 
En el sopar hi varen participar els 
Balladors nostres i un gran número 
de socis.                                                                  

 

El sopar va consistir amb una         
picada, pollastre amb marisc i 
postres. 

 

SOPAR DE BLANC 

Dia 30 d’agost  els socis es 
vestiren de blanc per 
participar en el tradicional 
sopar.  

                                                                              El menú va consistir amb picada,  
                                                                              porcella i postres.  
                                                                              Per acabar la festa:                                

�

�

�

        AIGUA BLANCA  
                          PER A TOTHOM 
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L’associació vol donar 
l’enhorabona a la Confraria 

Cervesera Llépols del Llúpol per 
la seva 1ª Mostra de Cervesa 

Artesana i al mateix temps 
donar-los les gràcies per deixar-

nos participar-hi. 
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                 CEIP MONTAURA 

ÉS AQUEST, UN CURS NORMAL? 
Aquesta era la pregunta que ens fèiem 
tots/es abans d'iniciar-lo, però ja s'albirava 
que la normalitat no en seria la tònica: són 
temps plegats de retallades i d'atacs a la 
igualtat d'oportunitats... A la nostra escola ho 
hem pogut constatar amb la supressió d'un 
mestre sencer i un 20% de l'altre; tot i que hi 
ha hagut un augment de matrícula: 133 
alumnes i “13,6” mestres, front als 119 
alumnes i 15 mestres del cus passat. 

D'igual manera les beques de menjador s'han retallat afegides  a un reguitzell de mesures 
adoptades que no afavoreixen en absolut l'educació... Tot això submergit en un vaga de 
docents sense precedents que s'ha convertit en un clam social a favor de l'educació de 
qualitat. I sí... tots els que som aquí, volem anglès, clar  que volem anglès: però amb 
formació, amb recursos, amb professorat amb capacitació real per a impartir-lo i mai no en 
detriment del català, que a més és la nostra llengua  vehicular d'ensenyament i la que figura 
al nostre projecte lingüístic. 

Davant aquest panorama, a hores d'hora encara incert, i per què no dir-ho, decebedor... 
volem agrair des d'aquí la col·laboració de totes les famílies  que ens han fet costat en 
aquesta lluita per l'educació, sense el suport de les quals no hagués estat possible: creació 
d'una caixa de resistència al centre, dies d'escola buida... així com altres iniciatives que 
ens han permès aguantar aquests dies de protesta, durant els quals tots/es n'hem patit 
conseqüències de diferent caire. 

Convençuts però que estam fent un inversió a favor de la qualitat d'una escola pública que 
és i ha de ser de tots i per a tots i defensant sempre la nostra dignitat. 

Gràcies una vegada més en els que creis en la nostra tasca i en la nostra lluita, que al cap i a 
la fi és també la vostra i la dels nins/es d'avui que seran la societat del demà. 

I com molt bé va dir algú en certa ocasió:  

" L'educació, com la llum del sol, pot i ha d'arribar a tots"... 

Que ho faci essent pública i de qualitat! 
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EI MONTAURA 
Durant el mes de juliol i per acomiadar el curs 
vàrem fer el darrer dia  de classe, la Festa de 
l’Aigua. 

Vàrem dur piscinetes i els nostres infants ho 
van passar d’allò més bé i tots ben fresquets. 
Dedicàrem tot el dia a jugar i cantar. Moltes 
gràcies a tots els infants per fer-nos gaudir d’un 
dia tan especial.  

 
Molta sort al grup que deixa l’escoleta 
perquè aquest setembre han començat una 
nova etapa a una nova escola  perquè ja han 
tornat grans; donar les gràcies a les 
famílies per la seva paciència, comprensió i 
col·laboració rebuda durant el passat curs 
2012-13. Afegir que ha estat un plaer 
conèixer els vostres fills/es i tot un orgull que confieu amb nosaltres, de tot cor, moltes 
gràcies i molta sort, podeu venir a vorar-nos en voler!!! 

El mes d’agost, hem penjat el cartell de vacances, i hem 
aprofitat per descansar i agafar forces per començar un nou 
curs.  

Aquest setembre, l’escoleta EI Montaura ha tornat a obrir les 
seves portes per acollir els infants que a partir d’ara seran tots 
nostres. 
El començament ha estat un poc mogut, hem tengut nova 
incorporació, na Núria, ja que na Rosa ens va deixar perquè va 
començar a una altra escoleta, i un parell de dies després 

d’haver començat el curs, na Núria també ens va donar la notícia que començava a un altre 
lloc. A totes dues, gràcies i molta sort. 

Finalment, tenim entre nosaltres a na Cati, benvinguda, esperam que estiguis en el nostre 
equip fins la tornada de n’Aina. 

Aquest mes hem donat molta cabuda al període d’adaptació, tots necessitam un temps per 
conèixer-nos i adaptar-nos a la nova etapa escolar. 
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A continuació vos presentam els nostres alumnes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hem començat amb la decoració de la nostra escola, tot s’ha vestit de colors càlids amb 
l’arribada de la tardor, cada grup ha fet unes feinetes ben garrides per decorar els espais. 

A finals de setembre, nova incorporació, la mes petita de 
moment de l’escoleta, na Sílvia! 

I com sempre els nostres primers aniversaris amb festa 
inclosa!!! 

 

 

 

 

 

 

ELS ANIMALS
Aula dels petits / 0-2 anys 

LA MAR 
Aula dels grans / 2-3 anys 

BIEL SIMÓ JOANA

SILVIA
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Mancorins i mancorines,  

Acabam d’arribar del campament!!! Ja vos 
enyoràvem.... i sobretot ja teníem unes ganes 
immenses de contar-vos tot allò que ens han 
proporcionat aquests dies. En aquest cas les 
imatges valen més que mil paraules, per això, vos 

mostrarem les més divertides de cada activitat... encara que també vos explicarem una 
mica el que vàrem fer.  

El “Cirque Étoile”, que en català vol dir Circ s’Estel, va obrir les seves portes durant cinc 
dies als nins del nostre esplai per tal de conèixer la part interna d’un circ. El circ és un dels 
espectacles artístics que millor ha suportat el pas del temps i que forma part de la cultura 
universal. Per això cada dia tractàrem una part diferent d’aquest gran espectacle de 
rialles, llum i color. 

El primer dia, vàrem gaudir d’una nit 
de màgia, i tant monitors com nins 
vàrem poder provar-ho. 

El dimarts es va dedicar als malabars, 
una part important del circ. Al matí 
ens varen ensenyar com fer bolles i l’horabaixa vàrem 
practicar. Les hores de vetllada es varen aprofitar per 
fer la gimcana nocturna.  

El tercer dia va anar de pallassos, per això 
vàrem fer unes perruques molt divertides 
amb paper de diari. Abans d’anar a la platja,  
vàrem fer una gimcana molt, però que molt 
bruta, i sobretot divertida! I quan es va fer 
fosc vàrem anar al passeig a assaborir un 
gelat i fer crema de desitjos. 
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Dijous vàrem tractar els domadors, per això 
vàrem fer caretes d’animals. La vetllada...la 
més esperada!!! La gran Disco Cirque Étoile no 
ens va fallar, a més, enguany vàrem tenir uns 
companys molt especials a la pista de ball.  

Per posar fi al campament, vàrem rebre 
els pares, padrins i germans de la millor 
manera, amb un espectacle de circ per 
mostrar-los tot el que havíem fet durant 
els quatre dies anteriors. No podia faltar 
un presentador... per això vàrem fer un 
càsting i va guanyar el que ho va 
interpretar millor! 

 

Per acabar aquest escrit ens agradaria destacar el grup de joves, que una vegada més no es 
varen avorrir ni un minut. A la matinada s’aixecaven ben prest per anar a pescar, dos varen 
ser els que se’n varen dur regals per haver pescat més. Un dia vàrem anar a caçar mopis... 
encara que no en vàrem caçar cap...o sí, un de ben gros! 

Esperam que aquest campament quedi per sempre guardat entre els nostres records com 
una bona experiència. Fins l’any que ve!!! 

Pàg. 37



L’e
VA
SL
at
es
nin
s’h
pú
de

Aq
ma
d’e
am

or
la 
ha
am
ma
la 
es
ve
dif
te

ESC
escola d’e
ALL 2013,
L., s’ha ca
tractiu i 
sportives, 
ns i nines
han dut a 
úblic Mont
el poliespo

quest proj
atinet que
estiu DIVE
mb un serv

rganitzat u
seva cultu

a estat un 
mb l’objec
aterials i r
rutina de 

sports, com
enien un c
ferents e

enis, arts m

COLA D
stiu DIVE
, gestiona
aracteritz

lúdic; a
recreativ

s de 3 a 
terme en

taura, jun
rtiu i la pi

jecte s’ha 
e s’iniciava 
ER ESPOR
vei de men

un mundial
ura, i els d
personatg
tiu de pot
recursos p
la setman

m: Yeray 
cop a la s
esports i j
marcials, m

D’EST
ER ESPOR
da per l’e
at per se
amb un 
ves i edu
14 anys. 

n les insta
ntament a
scina mun

dut a ter
a les 8.30

RT MANCO
njador de l

l, amb l’obj
diferents 
ge fictici, 
tenciar el
per a l’est
na, ja que e
Gómez, T
setmana d
jocs dinàm
malabars, e

TIU 20
RT MANCO
empresa D
er un prog

seguit d
catives, d
Aquestes 

al·lacions d
mb la dis
icipal.  

me entre 
0h i finalit
OR DE LA
es 14:00h

Hem 
duran
coinc
matr
un eq
direc

Totes
amb 
setm

jectiu de 
esports. A
en SALIX
 treball c

tudi dels s
ens varen 

Toni Tauler
del Depart
mics (pati
etc.). 

013 
OR DE LA

DUOSPORT
grama nou
d’activitat
dirigides 

activitat
del col·leg
sponibilita

els dies 2
tzava a les

A VALL 20
h a les 16:0

comptat 
nt els mes
cidit tots 
icular-se 
quip de mo
ctora, junt

s les activ
un fil cond
ana fèiem
conèixer e
A més, am

X, que a tra
cooperatiu
sentits. Ex
visitar dif

r, Ana Mo
tament d’
inatge, da

A 
T 
u, 
s 
a 
s 

gi 
at 

24 de juny
s 9:00h, co
13, de les

00h. 

amb una 
sos de ju
de cop, ja
per dies, 

onitoratge
tament am

vitats dute
ductor, en

m feina am
els països,

mb els nins
avés d’aqu

u entre el
xceptuant 
ferents pe
oll, Miquel 
’Esports d

anses, jocs

y i 30 d’ago
oincidint a
9:00h a l

màxima de
liol i agos
a que hi h
setmanes
 format p

mb un tècni

es a terme
n aquest c
mb un país
, situar-los
s de 3 a 5
uest, treba
s monitor
cada dive

ersonatges
Capó i Se

del Conse
s tradicio

Per tan
combinar 
diversió 
una opci
s’entenia 
d’estiu, ja
més e
entreteni
societat a

ost. Amb 
amb l’hora
es 14:00h

e 67 nins
st (encara
havia la po
s o bé me
per cinc mo
ic titulat a

e estaven 
cas, els mu
s diferent
s en el ma

5 anys el f
allaven els
rs, aportan
endres, qu
s dedicats
ebastià Se
ll de Mal

onals, cast

nt, hem
en tot 

amb l’esp
ió difere
fins ara 

a que pre
enllà de
iment que
actual.  

un servei 
ri de l’esc

h, i finalme

matricula
a que no h
ossibilitat 
nsualment
onitors i u
amb INEF

relacionad
undials. Ca
t que hagu
apa, conèix
fil conduct
s cinc sent
nt diferen
e trencàve
s a diferen
erra. Tam
lorca, a f
tells d’aig

m intent
moment 

port, dona
ent al q

com esco
eteníem an
el simp

e envaeix 

La direct

de 
ola 
ent 

ats 
han 
de 

t) i 
una 
F. 

des 
ada 
ués 
xer 
tor 
tits 
nts 
em 
nts 

mbé 
fer 
ua, 

tat 
la 

ant 
que 
ola 
nar 
ple 
la 

tora

Pàg. 38



CENTRE DE DIA 
Aquest estiu ens ho hem passat la mar de bé. Hem seguit fent diverses activitats: 
manualitats, tallers de cuina, passejades, cada dematí hem fet un poquet d’exercici per 
posar-nos a to i començar el dia amb energia, cada setmana una hora de fisioteràpia per 
millorar les nostres articulacions... 
I és que al centre de dia ens esforcem cada dia per a que la persona millori en tots els 
seus aspectes. Intentem adequar totes les activitats i dinàmiques de forma individual a les 
necessitats de cadascú. 
Com que no tenim el suficient espai per explicar totes les coses que fem cada dia, volíem 
destacar les activitats que hem fet a la piscina. 
I és que ens ha anat molt bé acudir-hi, ja que ens suposa un canvi en la nostra rutina 
diària, també ens proporciona un espai diferent, un entorn nou ple d’estímuls nous... Allí 
hem trobat persones diferents, hem establert vincles nous i el fet de poder fer exercicis 
dins de l’aigua ens brinda una gran oportunitat de treballar la mobilitat d’una forma 
diferent.  
Tots aquests elements, encara que a simple vista no semblin importants, ens 
proporcionen un gran benestar, i és que els grans canvis estan en les petites accions. 
S’ha de tenir en compte que el més important en el procés d’envelliment, tan en persones 
amb falta d’autonomia com no, amb deteriorament cognitiu com no, és molt important 
mantenir-nos actius tan a nivell físic com a nivell cognitiu així com evitar l’aïllament social. 
I amb recursos com és el centre dia trobem un espai ideal per a poder treballar i seguir 
mantenint tots aquests aspectes. 
I per anar finalitzant, volíem destacar un tema molt important, i és que el passat 19 de 
setembre vàrem celebrar l’aniversari de na Catalina!!! Ens ho vàrem passar tots molt bé i 
aquí us ensenyem les fotos perquè ho vegeu!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Equip Centre de Dia 
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ENGUANY ARRIBAREM ALS 70 ANYS 
 
A Mancor, aquell 1943, anys de postguerra, varen néixer 9 nins i quatre nines. A les 
trobades que hem fet sovint hi han assistit de forma regular 12 o 13 persones, segons els 
anys. Enguany que complim els setanta anys, vos oferim unes fotografies comentades. 

 
1a trobada. Octubre de l'any 2000 
Fórem 13 (10 homes i 3 dones) 
1a fila, d'esquerra a dreta: 
Cristin "Llosetí", Margaiida "Tapare-
ra", Antonia "Figueta", Jaume "Mar-
ranxo", Maria "Ra-ta", Biel "Francinai-
na", Miquel "Ocho".,  
2a fila d'esquerra a dreta: 
Joan "Tallades", Toni "Moreneta", 
Joan "Moià", Tomeu "Sabater gros", 
Amador "Massanella", Jaume "Jaumi-
to",   

 
Trobada de l'any 2004 
Sopar el dia 20 de novembre de 
2004. 
 
No hi va assistir en Tomeu de Cas 
Sabater Gros.  
Si va afegir en Toni Asensio, nascut 
a Palma el 1943, però resident a 
Mancor i totalment integrat en la vida 
del nostre poble.  
Els demés com a la fotografia ante-
rior, però 4 anys després.  

 
Darrera trobada, dia 6 
de juliol de 2013. 
Dinar a Sa Piscina. 
Som només 8. No hi po-
gueren assistir en Cris-
tín, en Tomeu de Cas 
Sabater Gros i en Toni 
Asensio. Tenguérem un 
viu record pels que ja 
ens han deixat: en Jau-
me "Marranxo", na Ma-
ria "Rata" i n'Antònia 
"Figueta".  
Agraïm la presència 
d'en Pep "Ferrà" i en 
Biel "Pastora". 

Fotos: Biel Pocoví.  
Comentaris: Jaume Gual 
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UNA PASSA MÉS – Festa pagesa 
 
Ben segur que tots els lectors de la revista Montaura ja ens coneixeu, som Festa pagesa, el 
grup de ball mallorquí del nostre poble. Fa més de 25 anys que formam part de la vida cultural i 
festiva de Mancor, amb un grup de balladors i sonadors encoratjats a ser testimonis vius de 
l’herència més preuada dels nostres padrins: els balls i les tonades de Mallorca. 

Com sabeu, ens agrada ser part activa dels dies més emotius per als mancorins, entre d’altres, 
Sant Joan, Fira de l’escalta-sang i de la muntanya i pancaritat a Santa Llúcia. És digne 
d’esmentar que hem tengut i tenim com a referent el valuós mestratge de madò Joana Rotger, 
que des dels inicis, ha conduït les regnes del nostre grup amb voluntat i dedicació. D’ella, 
n’hem après un repertori de balls molt ampli: boleros, jotes, fandangos i mateixes, que hem 
passejat a diversos indrets de la nostra illa. 

Davant tota aquesta història i tradició, aquest curs 2013-2014 ens hem decidit a fer una passa 
endavant, a mirar més enllà, consisteix a constituir-nos legalment com a agrupació.  És per 
aquest motiu que volem compartir aquesta fita tan significativa amb tots vosaltres, així quedau 
convidats a l’acte de presentació oficial de l’agrupació, que tendrà lloc el proper 9 de novembre. 
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IMATGES D'AHIR 
Fotografia familiar, any 1965 

 
Aquesta imatge de la família Jaume Grau i Joana Reynés, es va fer amb motiu del bateig 
de la seva filla Magdalena, el dia 18 de desembre de l'any 1965, a la plaça de 
l'Ajuntament, a les hores, "Francisco Darder". A la plaça encara no s'havia fet la reforma, 
que es va realitzar l'any 1984, tampoc la de davant l'església, any 1990, de l'entorn de 
l'església al carrer de Santa Llúcia, any 1993. La rehabilitació de la façana es va fer entre 
els anys 1991 - 1993. 
Els que eren nins, segurament avui recordaran, amb nostàlgia, les seves padrines i altres 
familiars. 
Intentaré explicar els noms dels presents, ja que la distribució resulta un poc complicada, 
d'esquerra a dreta i a la fila de darrera, Antoni Reynés "Escolà", va nèixer a Mancor i és 
va casar amb na Joana Aina Reynés de Caimari, allà varen viure molts anys, fins que ell 
es jubilà, llavors anaren a viure a Palma; la següent és madò Margalida Reynés 
"Gallineta", na Joana Reynés "Gallineta" que té en braços a la seva filla Magdalena, en 
Jaume Grau "Saig", també aguantant el seu fill Jaume, avui tot un home gran; més 
darrera, na Magdalena Grau "Saig", segueix madò Catalina Reynés "Gallineta". A davant, 
d'esquerra a dreta, en Jaume Prats "Covoner", el nin Joan Abrines "Gallineta", la 
jovençana Margalida Prats "Covoner", madò Margalida Seguí "Gallineta", madò 
Magdalena Martorell "Figueta", n'Apol·lònia Riera "Sabater gros", en Miquel Reynés 
"Escolà". Queden els dos nins, el del "capellet" és en Joan Reynés Grau "Gallineta" i la 
nina na Maria Martorell "Biniarroier". 

Foto propietat de la família Grau - Reynés, arreglada per Eduard Rovira 
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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IMATGES D’AHIR  
 

Grup d’amigues al “Cocó” Massanella, any aproximat 1950-1952 
Lloc de la foto: Sa Plana - Massanella 

 
 
 

Segurament aquest grupet de jovençanes, acompanyades d’un bon ballador, segur que 
mai no haurien pensat que, passats més de seixanta anys, les que encara viven 
recordarien les seves joventuts. El lloc sí, “Sa Plana” de Massanella. Era un dimecres, la 
festa del “Cocó”, que durant molts d’anys és feia al bosquet voltant les cases de 
Massanella; allà anaven a menjar la darrera panada de Pasqua. També als jardins de la 
possessió hi havia els clàssics venedors, anomenats “Ses vallaneres”. No hem pogut 
averiguar en certesa l’any de la foto; pot ser fos aproximadament entre els anys 1950–
1952. 
A la fotografia podeu veure, d'esquerra a dreta, na Magdalena Vallori "Pujoleta", n'Antònia 
Mateu "Xantis", na Jerònia Bonafè "Botiga Nova", en Joan Vallori "Xafarrí" de Selva, na 
Margalida Moranta "Santa Llúcia", na Margalida Martorell "Guiguita", na Catalina Pou 
"Riaia". Segons m'han contat, en Joan "Xafarri", venia per Mancor a fer feina de 
picapedrer, i volia fer alguna conquista, era un bon ballador de balls mallorquins, fou un 
dels fundadors del grup "Aires de Muntanya" de Selva. Amb aquesta imatge podem deduir 
que  volia ensenyar a ballar a totes aquestes jovençanes, pareix que no heu va 
aconseguir, ni tampoc varen anar endavant les relacions amoroses en cap d'elles. En 
Joan "Xafarri" es va casar a Selva amb madò Joana Rotger, la professora de l'escola 
Municipal de Balls Mallorquins. 

Foto: Propietat de Joan Martorell Vallori de sa Botiga Nova 
Arreglada per: Eduard Rovira. 

Comentaris: Gabriel Pocovi Pou de can Pastora 
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