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CRÒNICA 
OCTUBRE 

La primera setmana començaren diferents 
cursos organitzats per l’Ajuntament: balls 
mallorquins, gimnàstica, tennis, zumba, 
restauració, batucada, música, informàtica, 
dibuix i pintura. 

Dia 4 la Fundació Banc de Sang i Teixits de 
les Illes Balears procedí a extreure sang als 
altruistes mancorins que voluntàriament en 
donaren. 

El mateix dia 4 a la sala d’exposicions de 
l’Ajuntament i dins els programa de Cultura 
en Xarxa del Consell de Mallorca s’inaugurà 
l’exposició Fotografia a Mallorca 1839-1936. 

Dia 10 nasqué Xavier, fill de Jaume 
Martorell i Paula Sans. Enhorabona. 

El mateix dia 10 es casaren Rafel Reynés 
Palou i Laura Martorell Perelló. Moltes 
felicitats. 

Dia 24 nasqué Joan, fill de José Antonio 
Lucena i Maria Amengual. Enhorabona. 

Dia 27 tingué lloc la XXIII Pujada a Lluc a 
Peu acompanyada pel bon temps i bona 
paella. 

NOVEMBRE 

Dia primer, dia de Tots Sants, el cementiri 
quedà ben colorit amb les flors que els 
mancorins portaren als seus familiars i 
amics difunts. 

Dia 3 en el teatre de Mancor el grup de 
teatre Amunt i Avall presentà l’obra 
Cadascú a ca seva, dirigida per Margalida 
Bibiloni. 

Dia 8 es casaren Juan Pedro Casillas 
Fontanet i Blanca Raquel Leiva Torres. 
Moltes felicitats. 

Dia 9 en el Casal de Cultura tengué lloc la 
presentació de l’agrupació de balls 
mallorquins Festa Pagesa. Després d’una 
ballada dirigida per Dª Joana Rotger i hagué 
una torrada per a tothom. 

Dia 10 a l’espai per a la cultura de ca’s Miet 
tengué lloc l’acte de presentació de la XI 
Fira de l’Esclata-sang i de la muntanya. 

Dia 11 morí a Inca la mancorina Teresa 
Munar Mateu de ca’s ferrer a l’edat de 81 
anys. Descansi en pau. 

Dia 15 nasqué Josep, fill de Pedro 
Amengual i Aina Morro. Enhorabona. 

Dia 23 morí Margalida Pou Mayol a l’edat de 
86 anys. Descansi en pau. 
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Dia 24 nasqué Umay, fill de Maximiliano 
Suizer i Luciana Moreno. Enhorabona. 

Dia 27 nasqué Josep, fill de José Maria 
Fernández i Antònia Cifre. Enhorabona. 

El mateix dia 27 també nasqué Magdalena, 
filla de Bernadí Mateu i Magdalena Sansó. 
Enhorabona. 

Els dies 29 i 30, i l’1 de desembre tingué lloc 
la XI Fira de l’Esclata-sang i de la 
muntanya. Llàstima del mal temps. 

DESEMBRE 

Dia 1 nasqué Lluís Jaume, fill de Roger 
Puigmacià i Catalina Gual. Enhorabona. 

Dia 2 fou notícia a premsa que foren molts 
pocs els llocs de venda d’esclata-sangs i 
molta l’aigua que acompanyà la fira. 

Dia 5 fou notícia a premsa que el grup 
municipal del PSM-IV demana la dimissió 
de l’exbatle de Mancor perquè entén que es 
va cometre una il·legalitat concedint una 
llicència d’obra. Al mateix, l’exbatle demana 
disculpes si la demolició arriba a suposar 
qualque despesa per l’Ajuntament. 

El mateix dia 5 fou notícia a premsa que  el 
Consell de Mallorca firmà un conveni amb 
catorze ajuntaments, entre els quals hi 
figura l’Ajuntament de Mancor, per a la 
redacció de projectes municipals. 

Dia 7 el pilot mancorí Alberto Caracuel 
acompanyat per Pere A. Borràs i amb el seu 
Renault Clio W aconseguí la victòria del II 
Rallyesprint Illa de Menorca. A la mateixa 
cursa el bronze fou per altre mancorí, Pep 

Lluc Laville acompanyat de Jaume Llinàs 
amb el seu Renault 5GTT. 

El mateix dia 7 el recent campió d’Espanya 
de TR3, el mancorí Marc Horrach, demostrà 
una vegada més el seu gran nivell de 
pilotatge i forma física a les proves de trial a 
l’illa d’Eivissa. 

Dia 8 tengué lloc en el Casal de Cultura un 
dinar pro-campanes, el menú consistí en frit 
de be i arròs brut. Els assistents 
contribuïren amb 12 €. 

El mateix dia 8 morí Maria Pou Amer a 
l’edat de 83 anys. Descansi en pau. 

Dia 20 a la plaça de l’Església i després 
d’una demostració de malabarismes tots els 
infants de Mancor pogueren lliurar les cartes 
als reis a un patge reial. 

Dia 21 al camp de futbol tengué lloc la 
presentació oficial del CE Montaura a la 
temporada 2013/14. 

Dia 22 en el teatre els més petits gaudiren 
d’un horabaixa de pallassos: Pallassos 
també són pel Nadal. 
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El mateix dia 22 es visitaren els betlems 
inscrits en el concurs de Betlems organitzat 
per l’Ajuntament: 

Dia 23 el CE Montaura organitzà un campus 
de futbol per a tots els infants interessats en 
aquest esport. 

Dia 24 a la nostra parròquia tengueren lloc 
les matines on no hi faltà el betlem vivent, el 
cant de la sibil·la i de l’àngel. 

Dia 27 nasqué Pau, fill de Sion Mateu i 
Catina Martorell. Enhorabona. 

El mateix dia 27 s’inicià el V Torneig de 
Nadal de futbol organitzat pel CE Montaura. 

El mateix dia 27 en el Casal de Cultura el 
grup d’esplai organitzà un taller de galletes 

de Nadal que comptà amb un nombrós grup 
d’infants. 

Dia 28 nasqué Olivier, fill de Francisco Novo 
i Ana Mª Arreza. Enhorabona. 

El mateix dia 28 a la plaça de l’Ajuntament 
tengué lloc una exhibició de Zumba. 

El mateix dia 28 el Cor de Mancor, amb un 
esforç constant dels seus components, els 
cantaires, l'organista en Tomeu Ripoll i el 
director Jaume Gual, oferiren, com ja s'ha 
fet costum per aquestes dates, un concert 
de Nadales a l'església parroquial. Es va 
aprofitar l'ocasió per desitjar Bones Fetes de 
Nadal i Venturós i pròsper any 2014 per a 
tot el poble. 

Dia 31 fou notícia a premsa les dades 
oficials del padró municipal a 1 de gener de 
2013, 1321 habitants, 9 menys que el 2012. 

Dia 31 acomiadament del 2013 a la plaça 
de l’Ajuntament amb l’actuació dels grups 
Coktail i Luz de Luna. 
 

1r Premi 
Frances i Simó Ramis 

2n Premi 
Joan Miquel i Biel Martorell 

3r Premi 
Guillem i Jaina Amengual 

VENTURÓS 2014!!! 
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  XXIII PUJADA A LLUC 
        Diumenge, 27 d’octubre de 2013 

 

 

 
 
 
 
 

La jornada fou acompanyada pel bon temps i 
això animà a tots els assistents. 
Foren molts els que pujaren a peu i altres en  

cotxes particulars i en autocar. Tots trobaren 
el berenar ben bo i el descans també... 

Tots els interessats 
pogueren assistir a 
missa a la Basílica, 
escoltar el cant dels 
Blavets i gaudir del ball 
de l’oferta de l’escola 
municipal de Balls 
Mallorquins de Mancor. 
El batle fou l’encarregat 
de fer l’ofrena floral en 
nom de tots els 
mancorins. 
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Tothom cercà qualque entreteniment per 
passar el temps d’espera per dinar. 

Alguns jugant a cartes, altres xerrant... I molts 
varen ser els qui s’arromangaren i es posaren a 
fer feina perquè sortís una deliciosa paella i tots 
la poguessin degustar. 

I és que aquesta diada de 
germanor on tothom s’hi mostra 
participatiu, on es comparteixen 
moments amb qui a vegades estàs 
mesos a veure’t, on es xerra amb 
tothom i es riu de qualsevol doi... 
Demostra el benestar d’un poble 
que a pesar dels malstemps es 
sent unit i viu. 
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Divendres, 29 de novembre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI FIRA DE 
 

L’ESCLATA-SANG I 
DE LA MUNTANYA 

Les desfavorables condicions meteorològiques no 
impediren a tots el mancorins i visitants de fora 
poble poder gaudir de la Fira. A pesar que alguns 
dels actes programats s’haguessin de suspendre. 
En el centre cultural de ca’s Miet els més petits 
      s’ho passaren de lo millor 
      escoltant les tradicionals  
      rondalles mallorquines. 

El públic s’animà amb el 
cercavila tradicional de 
caparrots de Lloseta, sa 
Pobla i amb els capgrossos i 
timbalers esperitrons 
d’Eivissa. 
La nit de foc començà amb 
una torrada d’esclata-sangs 
a Son Morro animada pel 
grup local Conia 63. 

I continuà amb la plantada de les Bèsties de 
foc al carrer Massanella acompanyada per la 
retronada de batukades i tamborers. La 
vetllada continuà amb la posada en escena al 
carreró de les Bruixes, i finalitzà amb  les 
actuacions de Barrumbada i Marino e Marini. 
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Dissabte, 30 de novembre 

 

 

 

 

No hi faltaren els 
cavallets de Mancor 
participant a la batalla 
festiva de la 
conquesta de les 
Alqueries Sarraïnes. 

Aquests foren acompanyats 
pels cavallets d’Eivissa.  La 
plantada de gegants es va veure 
deslluïda degut al mal temps. 
Igualment el mercat artesà no 
fou massa animat. 

La jornada continuà amb un sopar popular 
a ca’s Miet de torrada de bolets amb llom 
i xulla, llangonissa i botifarrons. 
I per finalitzà un concert solidari donant 
suport als docents amb Els germans 
Martorell  i la col·laboració de Biel 
Majoral. 
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Diumenge, 1 de desembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia central de la Fira fou acompanyat per 
pluja i fred però la gent no deixà de sortir al 
carrer. Igualment foren bastants els visitants 
que s’hi acostaren encara que quedaren 
decebuts per no trobar esclata-sangs. 

Les ballades 
populars es varen 
haver de suspendre  
però sí es pogué 
gaudí de la sonada 
conjunta de 
xeremiers, 
tamboriners i 
flabiolers. 

I és que a diferència 
d’altres anys només i va 
haver un punt de venda 
d’esclata-sangs. A pesar de 
l’escassa mostra d’artesans 
aquesta fou variada. 

El fi de festa fou a càrrec de la Valltukada 
de Mancor amb amollada de coets. 
Esperem que l’any que vé el temps 
acompanyi. 
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                                        AJUNTAMENT 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE NOVEMBRE 
DE 2013 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 

- Aprovar les dues Festes Locals per a 
l’any 2014: 

o 21 d’abril, dilluns de Pasqua. 
o 24 de juny, dia de Sant Joan. 

- Informar favorablement l’inici de 
l’expedient de l’aprovació del pla de 
desenvolupament turístic del municipi 
de Mancor. 

- Ratificar la Declaració institucional del 
Parlament de les Illes Balears amb 
motiu del 40è aniversari de la creació 
del Front Polisario, aprovada per 
unanimitat el dia 1 d’octubre de 2013. 

- Aprovar inicialment l’Ordenança 
reguladora de la neteja i tancament de 
terrenys i solars. 

- Aprovar inicialment el Reglament 
municipal per a la prestació d’ajudes 
econòmiques d’urgència social. 

- Aprovar inicialment el Reglament de 
règim intern del servei municipal de 
teleassistència domiciliària. 

- Aprovar inicialment el Reglament de 
règim intern del Centre d’estades 
diürnes. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors del PP, l’abstenció de la regidora 
del PSOE i el vot en contra dels regidors del 
PSM-IV acorda aprovar inicialment el Catàleg 
d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni 
arquitectònic del terme municipal de Mancor. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors dels grups municipals del PP i 
PSOE, i l’abstenció del grup PSM-IV acorda 
nomenar el policia local del grup C1 amb 
efectes de dia 19 d’agost de 2013; modificar la 
plantilla de personal en el sentit d’extingir la 
plaça del grup C2 i crear una nova del grup C1; 
modificar la nòmina del policia de Mancor 
adaptant-la al nivell del grup C1, a partir de dia 
1 de gener de 2014, sense que això suposi 
increment de la despesa pública. 

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat 
dues mocions presentades pel grup municipal 
PSM-IV: 

- Demandant un millor tractament per a 
les Illes Balears en els Pressuposts 
Generals de l’Estat i un model de 
finançament més just. 

- Sol·licitar a la Conselleria d’Educació 
del Govern de les Illes Balears que 
destini els imports descomptats dels 
sous dels mestres del CEIP Montaura 
amb motiu de la vaga, al manteniment i 
adquisició de recursos i materials per al 
mateix centre. 

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

1. Quan estaran arreglats els fanals romputs? 
Fa dos mesos un operari de la brigada els va 
repassar i reparar tots un per un, només 
manquen els que tenen el capell romput que 
estan pendents del subministrament del 
material per a la seva reposició. 
2. Quina taxa d´atur hi ha a Mancor? Al vostre 
programa electoral posava que treballaríeu per 
baixar l’atur. Quina diferència hi ha entre l’any 
2011 i el 2013?  
Vistes les dades de l’Observatori de treball de 
les Illes Balears hi ha hagut una disminució 
notable del nombre d’aturats respecte a l’any 
2011: 

Desembre 2011 92 aturats 
Desembre 2012 78 aturats 
Setembre 2013 64 aturats 

Per tant, veiem una disminució d’un 28 % 
respecte a l’any 2011. 
Des de l’Ajuntament de Mancor s’han duit a 
terme diferents col·laboracions socials amb el 
SOIB.  
Per altre banda, fa dos anys que duim a terme 
un taller de capacitació conjuntament amb els 
Serveis Socials i l’Institut Mallorquí d’Afers 
Socials. 
3. Al vostre programa electoral també posava 
que tenieu previst posar en marxa un menjador 
social al centre de dia. Heu tengut demandes?  
Més que posar un menjador social era oferir el 
servei de menjador del centre de dia a 
persones majors amb dificultats. Evidentment, i 
així com toca ser, totes les demandes i 
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mancances en temes socials es gestionen des 
del serveis socials de l’ajuntament, i a hores 
d’ara no hi ha hagut cap demanda d’aquest 
tipus. No obstant, li agrairíem que si coneixeu 
qualcú amb aquesta necessitat ens ho 
comuniqueu per tal de poder-li donar solució. 
4. Quan acabareu d’adaptar tots els espais 
públics? Vos convidam a  moure-vos un dia 
amb cadira de rodes. Hi ha moltes voravies per 
on no s’hi pot anar. 
Tots els edificis públics de Mancor estan 
adaptats menys la Biblioteca que per 
problemes tècnics no es va poder dur a terme.  
La majoria de carrers estan adaptats, llevat 
dels més estrets que no hi ha pràcticament lloc 
ni per la voravia. I així com es van arreglant es 
té en compte la necessitat d’adaptar-los a 
persones amb mobilitat reduïda. 
Recalcar que des de fa molts anys aquest 
ajuntament fa feina amb aquest tema, i 
voldríem comentar que ja agradaria a molts de 
pobles haver reduït tantes barreres 
arquitectòniques com el nostre.  
5. Quines adaptacions s’han fet a la 
depuradora per adaptar-la a la població actual? 
Segons l’estudi dels serveis tècnics de 
sanejament i depuració de l’Agència Balear de 
l’Aigua de data 21 de febrer de 2011, la 
depuradora de Mancor presenta un cabal de 
disseny de 240 m3/dia i una capacitat de 1.400 
h.e. i el cabal mitjà tractat a la depuradora 
durant el 2010 va ser de 167 m3/dia, el que 
representa un 70% de la seva capacitat, per la 
qual cosa es compta encara amb un marge de 
creixement del 30%. La depuradora de Mancor 
té capacitat suficient per gestionar l’augment 
de les agües associat al creixement i 
consolidació de població previstes a les 
Normes Subsidiàries. 
6. Insistim en que hauríeu de trobar la manera 
d’insonoritzar la consulta mèdica al centre de 
salut. 
Està previst fer-ho durant aquest any. 
7. Podeu pressionar per tal de que les 
modificacions de les NNSS es duguin a terme? 
Volem sabre a quin punt es troben. 
Dia 30 de novembre es va dur al Subcomité 
d’Avaluacions Ambientals Estratègiques de la 
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears 
l’adaptació de les NNSS al PTM. Pel que 
sabem la CMAIB les va aprovar amb uns 
condicionats, tot d’una que ens arribi l’informe 
d’aprovació ja vos ho comunicarem. 
Per altre banda, avui duim a Ple, per segona 
vegada, l’aprovació inicial del Catàleg de Bens 
Patrimonials del municipi ja que fins que no 
estigui aprovat no s’aprovaran les NNSS. 

8. Quan condicionareu la terrassa exterior de 
la biblioteca. 
La terrassa està condicionada per 
l’emmagatzement de senyals de tràfic, 
barreres i material divers de la Policia Local. 
9. Ens han demanat que informem al plenari 
de que hi segueix havent molts de vehicles mal 
estacionats a la Plaça de Dalt i la Plaça de 
Baix, i que continua el problema amb els fems 
de cans. 
Gràcies per la informació, ja ho tenim en 
compte. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 23 DE DESEMBRE 
DE 2013 
El grup municipal del PSM-IV presenta una 
moció demandant informar al poble, i 
l’assumpció de responsabilitats per la mala 
gestió en la concessió de llicències i permisos 
d’obres en la finca Biniatzent d’Alt. Aquesta 
moció proposa quatre peticions que són 
justificades i rebutjades per l’equip de govern. 
Concretament així: 

1.- Que l’Ajuntament demani disculpes al poble 
per haver concedit de forma il·legal unes 
llicències que suposaran, d’entrada un cost 
econòmic mínim de 86 € per a la butxaca de 
cada un dels mancorins. 
Consideram que no és el moment de fer 
demagògia sense fonament sobre aspectes o 
assumpte d’índole municipal creant alarmisme 
infundat partint de conclusions totalment 
equívoques.  
No procedeix demanar disculpes a aquest 
equip de Govern donat que va entrar l’any 
2011 i l’actual Batle va ser nomenat dia 3 de 
juliol de 2013. Així i tot estam convençuts que 
per part del Sr. Bernardí Coll sempre es va 
actuar de bona fe, ja que tothom a Mancor 
coneix la seva actitud de servei durant els 18 
anys que va ser batle d’aquest Ajuntament per 
majoria absoluta. 
No queda tan clara la bona fe dels que ara 
senyalen amb el dit i apel·lam a la seva 
consciència i els demanam que reflexionin 
sobre si poden acusar als altres tan 
alegrement. 
2.- Que l’Ajuntament es comprometi a informar 
de manera clara i puntual a tota la ciutadania 
dels costos econòmics que té i tendrà 
l’execució d’aquesta sentència i la resta de 
possibles indemnitzacions que s’hagin de 
pagar. 
El compliment de la sentència implica la 
demolició de determinades obres realitzades 
pel Sr. Alba. Es va instar el compliment 
d’aquesta sentència i la demolició de les 
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construccions afectades al mateix Sr. Alba, 
però davant la seva passivitat, l’Ajuntament 
està obligat a executar-la i demolir dites 
construccions. Això implica que, d’entrada, les 
arques municipals hauran d’assumir el seu 
cost però no implica que dits costs no puguin 
ser repercutits “a posteriori” al Sr. Alba. Perquè 
si bé és cert que se li varen concedir 
determinades llicències d’obra, no és menys 
cert, que s’haurà de prendre en consideració si 
les obres realment executades s’ajusten a les 
llicències concedides. L’Ajuntament té els seus 
criteris i línies d’actuació per defensar els 
interessos municipals, que són els de tot el 
poble perquè dits treballs no derivin en cost 
algú per a les seves arques. 
3.- Que l’Ajuntament informi d’on sortirà el 
finançament i quines partides es retallaran per 
tal de poder fer front a aquesta despesa. 
També és fer demagògia barata el sol·licitar 
que s’informi a la ciutadania de possibles costs 
de l’execució de la sentència, indemnitzacions i 
demés, quan fa només quinze dies aquest 
batle va reunir a tots els grups municipals per 
donar-los compte de la situació i actuacions 
empreses. 
4.- Que l’Ajuntament demani al seu exbatle i 
actual conseller de Cooperació Local del 
Consell de Mallorca la seva dimissió immediata 
del càrrec de conseller i de la resta de càrrecs 
públics i remunerats que ostenta per no ser 
digne de la honorabiliat que exigeix la seva 
posició, per haver mentit al Ple i per haver 
causat un perjudici econòmic molt greu a la 
ciutadania del seu poble. 
Punt que es refereix a la petició de 
responsabilitats al batle anterior, Sr. Bernardí 
Coll, només hem de significar que es tracta 
d’una petició improcedent, fora de lloc i que, en 
tot cas, la seva actuació sempre ha estat 
regida per la seva voluntat de servei a tots els 
veïnats del nostre Municipi i emparada en els 
informes tècnics que obren a cada un dels 
expedients de llicència d’obra. 
En conclusió, la intenció d’aquesta Batlia és 
que l’execució de la sentència no signifiqui, 
finalment, cost algú a l’Ajuntament, tant a 
l’execució de la demolició de les construccions 
com davant la petició de possibles 
indemnitzacions que, d’acord amb les primeres 
impressions transmeses des de l’assessoria 
jurídica, no procedeixen. 

El Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor dels 
tres regidors del PSM-IV i el vot en contra dels 
cinc regidors del PP, acorda rebutjar la Moció. 

En el mateix plenari el mateix grup municipal 
presenta una moció de reprovació al batle de 

Mancor pel seu posicionament a l’Assemblea 
de Batles. Demanen que el Ple de l’Ajuntament 
adopti els següents acords: 
1.- Reprovar el batle de Mancor per la seva 
actitud no representativa del que el Ple 
d'aquest Ajuntament va votar el dia 6 d'agost 
en l’Assemblea de Batles celebrada dia 8 de 
novembre de 2013.  
2.- Exigir al batle de Mancor una actitud 
respectuosa i concordant amb l’opinió i el 
sentir majoritari del poble de Mancor i de la 
seva comunitat educativa, expressada a través 
dels seus representants democràtics en el Ple 
de l'Ajuntament i en el si del Consell Escolar. 
L’equip de govern justifica el seu 
posicionament respecte ambdós punts:  
Els batles quan es reuneixen a l’Assemblea de 
batles, NO assisteixen en delegació del 
Plenari, perquè el plenari no té cap 
competència en aquesta assemblea, si no que 
assisteixen com a batles del seu municipi, 
votats per la majoria del poble, i voten el que 
ells consideren més correcte. 
Per altra banda, el batle vol deixar constància 
d’uns fets lamentables que varen succeir a ca 
seva, consistents en la penjada de tres llençols 
amb els següents escrits: “Aquí viu un 
mentider, No representa al poble”, “Pensau 
amb el futurs dels infants” i “La teva paraula no 
és la del teu poble” amb l’anagrama 
reivindicatiu de la plataforma “Crida”. Es tracta, 
segons el seu parer, d’un acte de covardia i 
que diu poc de les persones que ho varen 
penjar perquè si tenen qualque cosa a dir hi ha 
un Ajuntament i un despatx obert a tothom per 
qualsevol tipus de dubta o aclariment. A més, 
considera que quan es traspassa la intimitat i 
no es respecta la família és quan es comença 
a deixar de tenir raó. 

Finalment es sotmet a votació la moció i 
s’acorda rebutjar-la amb el vot a favor dels tres 
regidors del PSM-IV, el vot en contra de quatre 
regidors del PP i l’abstenció d’un regidor del 
PP. 

 

Dotació d’una motocicleta a la policia local 
amb una subvenció del Fons de Seguretat 
del Govern de les Illes Balears. 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
 
OCTUBRE: Octubre, octubret, s’enduu la calor i ens porta el fred 

Dia 04/10/2013 CONTACONTES 
                                       Neda que neda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 18/10/2013 CINEFÒRUM 
      La cocinera del presidente 
Comèdia biogràfica francesa dirigida per Christian Vincent. 
 

 
 
 
 

 

Dia 25/10/2013 CONTACONTES 
A la biblioteca celebram El dia de la Biblioteca dia 24 d’octubre i ho feim amb dos contes molt 
especials:  L’andrapa llibres i el pregó del dia de la biblioteca d’aquest any que corria a càrrec de Laura 
Gallego. Un relat que val la pena llegir. 

 

Neda que neda és el protagonista 
del conte que degut a unes 
circumstàncies es queda tot sol. 
Tot i estar espantat, aquest 
protagonista descobreix les 
meravelles de la mar, fins que un 
bon dia es troba a uns peixets 
amagats per por a ser menjats. 
Neda que neda, té una bona idea 
i aconsegueix que els peixos 
s’atreveixin a nedar per la mar. 

Argument: Pel·lícula inspirada en la història real de la cuinera privada del president 
François Miterrand, coneixerem Hortense Laborie, una renombrada cuinera del 
Périgord que no s'acaba de creure que el president de la República l'hagi nomenat 
el seu xef particular i que s'haurà d'encarregar de tots  els seus menjars privats al 
Palau. Malgrat la gelosia i enveges de nombrosos membres del personal de cuina, 
Hortense no triga a fer-se respectar gràcies al seu geni. L'autenticitat dels seus 
plats sedueix al president, però els passadissos del poder estan plens de trampes.
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Després tots vàrem fer d’escriptors i creàrem 
el nostre propi llibre, deixant-lo a l’arbre dels 
contes. 

I finalment hi va haver una petita exposició de 
llibres, per veure que no tots són iguals, de 
petits, grossos, diferents textures, amb so, 
amb relleu, desplegables... 
 
 

NOVEMBRE: A primers de novembre, el foc ja pots encendre 

Dia 08/11/2013 CLUB DE LECTURA 
 
 
After dark 
de Haruki Murakami. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 22/11/2013 CONTACONTES 
En Joanet de sa Gerra 
Rondalla mallorquina 
A càrrec de la Fundació Kairós 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argument: S'acosta la mitjanit en un restaurant 
desangelat que obre tota la nit; la Mari beu un 
cafè a poc a poc i llegeix una novel·la. Només 
interromp la lectura per veure com un jove 
s'asseu a la seva taula: és en Takahashi, un 
amic de la seva germana que toca en un grup 
de jazz i l'ha reconeguda. Tots dos han perdut 
l'últim tren i han de passar la nit fora de casa: en 
Takahashi assajarà fins que surti el sol, i a la 
Mari ja li està bé seure al bar, llegir, fumar i 
beure cafè fins que surti el primer tren del matí. 
 A casa, la germana de la Mari, l'Eri, dorm 
profundament des de fa dos mesos, talment una 
bella dorment. A fora, les llums de neó il·luminen 
la nit i en les pauses de les converses es palpa 
l'ànim boirós de l'insomni. És de nit i les 
possibilitats són infinites. After Dark narra les 
històries entrelligades d'uns personatges 
solitaris a la recerca d'una identitat pròpia, que 
seuen en un bar mig buit i mantenen llargues i 
reveladores converses mentre beuen cafè i 
fumen sense parar. 

En Joanet, anomenat de sa Gerra 
perquè no havia estat capaç de 
reunir diners suficients per 
construir una caseta per albergar 
la seva nombrosa família,  vivia 
dins una gerra. Un dia va sembrar 
una fava i aquesta va començar a 
créixer i créixer fins que va arribar 
al cel... Després tots ens animàrem a fer una gerra 

de fang... 
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DESEMBRE: Quan Nadal ja ha arribat, el desembre és gairebé acabat 

Dia 09/12/2013 CINEFÒRUM 
Desembre i cinema ja és un clàssic al nostre cinefòrum i com cada any anam 
al cine. Aquest any ens ha tocat anar  al Festival Park a veure Blue Jasmine 
una comèdia dramàtica escrita i dirigida per Woddy Allen i protagonitzada per 
Cate Blanchett i Alec Baldwin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia 20/12/2013 CONTACONTES 
   El regal dels mags 
   A càrrec de la Fundació Kairós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nadales, contes...  i decoració 
Nadalenca al darrer 
contacontes de l’any. 
 

MOLTS D’ANYS!!! 

Argument: Jasmine, una dona rica i glamurosa de l'alta societat de Nova 
York, es troba de sobte sense diners i sense casa. Decideix llavors 
traslladar-se a San Francisco a viure amb la seva germana Ginger, una 
dona de classe treballadora que viu amb el seu xicot en un petit 
apartament.  
Jasmine, que travessa el moment més crític de la seva vida, es dedica a 
prendre antidepressius i a recordar la seva antiga vida a Manhattan. 

Della és una noia que vivia amb el seu 
marit de vint-i-dos anys. Els dos són 
molt pobres. Arribava el Nadal i Della 
que estimava profundament al seu 
marit volia fer-li un regal important però 
no tenia dotblers. Sabia que no podia 
comprar-li res. El seu espòs, Jim, 
tampoc tenia dotblers per fer-li cap 
regal, però tenia... 
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CENTRE DE DIA 
Aquest darrer trimestre de l’any ha estat molt mogut. Encara que el fred va tardar en arribar, 
ara ja el tenim aquí i encara en tenim per un parell de mesos!!! Durant aquests mesos no hem 
pogut fer moltes sortides degut al mal temps i la pluja que ha fet. Però ja que dins del centre no 
hi fa gens de fred també ens ha fet molta peresa haver de sortir!!! 

 
Ja que no hem fet tantes sortides ens hem dedicat a fer 
diversos tallers i manualitats per estar ben entretinguts i 
així també tenir el centre ben decorat. També hem pogut 
dedicar-nos a fer més tallers de cuina, per després també 
poder fer uns bons berenars!!! A banda de passar una 
estona ben divertida durant els diversos tallers i activitats, 
no hem d'oblidar tot allò que estem treballant durant la 
sessió. Ja que totes les activitats que es planifiquen per 
dur a terme al centre de dia no només tenen com a 
objectiu el ser lúdiques, sinó que evitar el deteriorament 
físic i cognitiu, i d'aquesta forma també poder contribuir a 
l’envelliment actiu. 
 
Voldríem destacar dues visites que hem rebut aquest mes 
de desembre al centre. Per una banda un any més vam 

rebre una màgica visita, ja que vingué des del llunyà Orient un Rei Mag per recollir els nostres 
millors desitjos per a l'any 2014!! I per altra banda, destacar que varen venir a visitar-nos del 
programa “Fum, fum, fum!” d'IB3!!!! Aquests 
ens gravaren mentre fèiem activitats, així com 
també les diferents manualitats que havíem fet 
les darreres setmanes. Vàrem estar un poc 
empegueïts de sortir per la televisió però 
després ens ho passarem molt bé! 
 
I per acabar desitjar-vos un feliç 2014!!! 

 
 

 

 

 

Equip del Centre de Dia 

Visita del Patge Reial 

Aniversaris...

Sortides... 
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DES DE L’ARXIU 
 

EL RITUAL DE LES EXÈQUIES FINS AL 1960 (i 2) 

La missa funeral se celebrava l’endemà dematí, i pel que recordam, al ventenni 1940 - 60, a les 
10.30, en arribar el “miet” d’Inca, per facilitar-ne l’assistència a qui venia de fora. Als funerals hi 
havia poca gent, familiars i propers a la família, tant del poble com de fora - ja que es feia en 
horari laboral - i gent major. 

El presbiteri es revestia de negre, que aleshores era el color que tenyia tot el que envoltava els 
decessos. El retaule del presbiteri es cobria amb un mantell negre, la part davantera de l’altar 
també s’ennegria, les tres sacres de damunt l’altar es canviaven per unes altres amb vases 
negres, uns canelobres negres sostenien els ciris cerimonials. Just a baix dels tres escalons del 
presbiteri s’alçava un túmul, tot negre, que simulava la presència del difunt, “corpore insepulto”; 
el túmul era escortat per vuit atxes, quatre a cada costat, fitxades damunt d’unes columnes 
triangulars de fusta, de color negre. Tant els ornaments dels capellans com la creu i els cirials 
eren negres. 

La celebració s’anunciava amb tres tocs seqüènciats de les dues campanes. En tocar el 
“segon” tres capellans (dos eren externs) sortien al presbiteri amb revestiments negres i 
cantaven-resaven les matines de difunts, del ritual romà, però molt reduïdes. Testimonis vius 
recorden el cant de l’invitatori de les matines; “Regem cui omnia vivunt venite adoremus”, 
“Veniu i adorau el Rei per a qui existeix tot esser vivent”. 

Acabades les escurçades matines de difunts i tocat el “darrer”, començava el funeral amb 
missa de tres. Els nins cantadors eren al cor del temple amb l’organista, que a la vegada 
s’ocupava de dirigir l’escolania. A la meitat del s.XX els organistes foren el capellà Barraqueta, 
Mn. Miquel Bonafé, Mn. Bartomeu Nadal i en Miquel Bessó; al cor disposaven d’un harmonium, 
amb manxes de peu. 

Al funerals cantaven sempre la missa de réquiem gregoriana: L’introit (réquiem aeternam), la 
famosa seqüència, ara prohibida, (dies irae, dies illa), l’ofertori (Domine, Iesu Christe), la 
comunió (lux aeterna), i el kyriale de difunts (kyrie, sanctus i Agnus Dei). Els escolans 
cantadors, nins aleshores i ara jubilats, recorden bé aquests cants. 

Al funeral mai no hi havia sermó, ni combregaven. 

Acabada la missa venia el ritual final d’acomiadament entorn al túmul montat “ad hoc” que 
simulava el cos present del difunt. El celebrant es treia la casulla i la substituïa per una capa 
pluvial negra, l’escolà passava la creu al sotadiaca i l’escolania davallava del cor amb candeles 
enceses i tots es col·locaven envoltant el túmul; el celebrant i diaca,  donant l’esquena al 
presbiteri, el sotadiaca, amb la creu, i els cirials, a l’altre extrem mirant el presbiteri, i els 
escolans als costats. El túmul era aspergit amb aigua beneïda i s’encensava, es feien les 
últimes pregàries i cantaven “Libera me, Domine, de morte aeterna” (allibera’m, Senyor, d’una 
mort eterna). Després capellans, escolanets i escolania es retiraven en processó cap a la 
sagristia, on, en veu baixa, acabaven els resos. 

El ritus religiós havia acabat. 

Quedava la manifestació del condol, que es realitzava així: els endolats, que durant la 
cerimònia havien ocupat els primers bancs, vestits de negre rigorós, se situaven d’ampeus, en 
fila, primer els homes, al passadís central de l’església i es manifestava el condol a tots;  
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primer els tres ministres i després tots el assistents; en 
aquest cas també passaven  primer els homes. Durant 
el condol sonaven les campanes. 

Arribats a aquest punt vull explicar per què el portal de 
davall del cor és el de “les dones” i el lateral, el d’els 
homes”. Tradicionalment les dones ocupaven la part 
posterior dels temples. L’espai es dividia en dos, 
separats pels bancs grossos de l’ajuntament que 
estaven enmig. Les dones entraven pel portal, que mira 
a la plaça de l’Ajuntament, i ocupaven la part més 
llunyana de l’altar a partir dels bancs grossos. Els 
homes entraven al temple pel portal lateral i se situaven 
a la part davantera. Jo no he vist aquesta distribució – 
que dóna nom a ambdós portals-, anterior a la meva 
generació. Al vintenni 1940 – 1960, la disposició era 
diferent però evitava que els homes i les dones estassin 
junts, les dones a la dreta de l’església, mirant cap a 
l’altar, i els homes a l’esquerra. D’aquesta manera 
almanco la col·locació no era misògina. 

Hi havia tres categories de funerals, els de primera, segona i tercera. El que hem descrit 
pertany a l’estandard, que era el de “segona”. Els funerals de “primera” eren molt poc freqüents 
i se’n recorden molts pocs, una fou el de l’amo de ca’s Miet. Es distingien perquè en la 
conducció del cadàver al cementiri del dia abans ja hi havia tres capellans que portaven una 
maça de  fusta dorada durant la cerimònia vespertina. Al funeral, a cada costat de l’altar es 
col·locava un mena de làmpara de fusta negra de forma triangular amb moltes candeles. Les 
atxes del túmul eren de cera nova i les candeles que portaven els escolanets durant el final del 
ritus eren més grosses. 

Els funerals de “tercera” també escassejaven i únicament recordam el del pare de madò 
“Socorrell”. Només oficiava un capellà i en haver acabat l’ofici es cantava una “Salve” a cada 
una de les sis capelles i els escolanets deixaven les candeles a l’església (als altres se les 
emportaven a ca seva). 

Finalment farem una referència als “albats”. Quan moria un nin o nina, el difunt s’anomenava 
albat. El nom fa referència al color blanc (“albus”, llatí) que distingia la litúrgia de les exèquies 
dels infants. La conducció al cementiri es realitzava el matí i la missa l’endemà, també el matí. 
No s’oficiava la missa de difunts (no era funeral) sinó que es cantava la missa gregoriana “de 
angelis”, en clara referència a la innocència del finat. 

Una curiositat per acabar. A l’època que recream les manifestacions de dol eren escandaloses. 
Plors que derivaven en crits que no acabaven mai i que se sentien de molt enfora. Així i tot a 
Mancor no érem els més cridaners. En una ocasió uns veïns de Maria de la Salut acudiren a un 
funeral d’un parent. Com que a Mancor sabien que a Maria les manifestacions de dol eren fora 
de mida els digueren que no exterioritzassin massa la seva pena, que a Mancor no s’usava. 
 
 
Tomeu Ripoll Pou 
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ESGLÉSIA LOCAL 
LA CATEQUESI DE FAMÍLIA, UNA REALITAT 

A partir del mes de novembre d’enguany, la nostra unitat de pastoral de Mancor, Caimari i 
Selva, després de molts d’intents en anys anteriors, començàrem l’experiència de la catequesi 
de família. Una nova metodologia que s’ha posat en funcionament des de la delegació de 
catequesi a arrel del fet que constatàrem unes mancances dins la catequesi tradicional que 
oferíem fins ara, i és el que anomenam catequesi de família.  

Aquesta catequesi comporta una sèrie de canvis, el primer canvi i el més important de tots és 
que el subjecte de la catequesi ja no és el nin/a sol, sinó que és la família sencera la que rep 
aquesta catequesi, d’aquí el nom de “de família”. Des de la delegació es va pensar que no 
podia exigir als pares i mares que fessin el paper de catequista si abans ells no rebien, en certa 
manera, una catequesi adequada a la seva situació. En altres paraules: no es pot donar allò 
que no es té. I un segon canvi ha estat el de modificar l’horari que ja no és d’una hora 
setmanal, sinó deu trobades anuals d’una hora i mitja o dues. La catequesi no és ja la 
“doctrina” d’un temps, sinó que l’objectiu de la catequesi no és la descoberta de Jesús que vol 
fer camí amb nosaltres, amb la nostra realitat. És per aquest motiu que a la catequesi també hi 
han de tenir lloc moments de pregària, de joc, de descoberta, de celebració litúrgica.  

Aquesta catequesi ja és una realitat a les nostres Parròquies i crec que puc dir en nom de 
l’equip de catequistes, dels pares i dels infants que està sent una experiència molt positiva i 
gratificant per a tots. En aquests moments, les parròquies de Caimari i Mancor ens veiem els 
diumenges capvespre a les 17:30h, i la Parròquia de Selva els divendres a les 19h. El primer 
dia del mes d’octubre, la veritat els catequistes estàvem una mica nerviosos per la nova 
modalitat que comporta jocs, temps de pregària, visites a l’església, parlar i dialogar molt amb 
els pares... però ben aviat ens vàrem anar fent al nou estil de catequesi. Ens hi ajudà molt la 
molta participació dels pares i mares dels infants, i l’ambient tan xulo que s’ha anat creant.  

Els nins amb l’ajuda dels seus pares  han anat creant un espai de pregària a casa seva, amb 
alguns elements que els hi hem anat donant dia a dia, i crec que un dels moments més guapo i 
emocionant de les distintes trobades que hem tingut va ser el dia de l’entrega de les creus als 
infants, on juntament amb els pares, renovaren aquell compromís que feren el dia que varen 
ser batiats.  

Crec que és important el donar-ne gràcies a Déu i a les famílies, ja que és una experiència que 
ens enriqueix a tots i hi passam gust a més. La mostra d’això és que ben aviat varen sortir 
iniciatives sobretot per part dels pares, de fer sopars, xocolates, i esperam que segueixin 
sorgint! i n’anem fent més cada vegada. La veritat és que a pesar de les reticències inicials que 
tots teníem  a aquesta manera de fer catequesi, crec que per ara és una benedicció de Déu 
que a més ens engresca a tots, catequistes, 
pares, mares i infants, i des d’aquí voldria 
agrair-vos moltíssim el vostre interès i 
dedicació que ens fa molt més fàcil la nostra 
tasca i sobretot que anam descobrint junts qui 
és aquest Jesús i que pot significar i significa 
dins la nostra vida.  

Com ho vaig prometre als pares, aquí us pos 
unes imatges de la xocolatada que vàrem fer 
abans de Nadal a Sta. Llúcia com a mostra 
del bon ambient i de les ganes de participar 
d’aquesta catequesi. 

Moltes gràcies a tots!!! I molts d’anys !!! I fins ben prest!!! 
Pàg.:   20



MATINES A MANCOR 

Enguany el Consell Parroquial va encertar de ple a l'hora de 
la celebració de les Matines. L'Església es va omplir tant de 
persones majors com de més joves, així mateix també hi 
havia molts de nins i nines. 

Des d’aquí agrair molt la participació de molta de gent que fa 
possible que la nostra Parròquia aquests dies llueixi d’allò 
més bell. Començant per les persones que s’encarreguen de 
la neteja de la Parròquia, els que s’encarreguen de posar les 

neules, de 
fer la cova que és tan especial i esplendorosa de 
Mancor, dels escolans, del cor Parroquial, de sa 
Sibil·la, i l’àngel, així com els qui fan de Josep i Maria i 
es nostre infantó Jesús. 

Tota una gran preparació que és mereix un gran 
agraïment ja que sense totes aquestes persones no 
sortiria endavant un Nadal tan lluït com surt cada any. 
Moltes gràcies a tots de tot cor! 

 

 

 

 

CONSELL PARROQUIAL 

Des de fa anys, la parròquia de Mancor de la Vall té un Consell Parroquial que és l'òrgan encarregat de 
l'organització, gestió i control de les activitats per al bon funcionament de la parròquia. Entre d'altres, té 
la funció d'aprovar els  horaris de les celebracions, els pressuposts, i tota l'organització i programació de 
les activitats que es duen a terme. 

El passat dia 10 d'octubre va tenir lloc la seva renovació. Actualment en són membres les persones 
següents: El rector, Mn. Josep Ramon Ortega, na Joana Reynés, Sor Maribel Peralta, Sor Bàrbara 
Pascual, en Josep Frontera, na Margalida Reynés, na Catalina Canals, na Margalida Maria Bonafé, en 
Gabriel Llobera Serra, n'Estrella Ruiz, en Pere Amer, en Guillem Martorell, en Gabriel Pocoví, en Macià 
Colom i na Maria Antònia Ferrer. 

En el sí del Consell Parroquial hi ha una Comissió Permanent de cinc persones: Mn. Josep Ramon 
Ortega, Sor Maribel Peralta, Gabriel Llobera, Macià Colom i Gabriel Pocoví. Aquesta comissió ha de 
resoldre els temes urgents. Per altra part també funciona una Comissió d'Economia, integrat també per 
sis persones: Mn. Josep Ramon Ortega, Josep Frontera, Catalina Canals, Margalida Maria Bonafé i 
Gabriel Pocoví. 

Volem donar les gràcies a tots els qui durant molts d'anys han format part del Consell Parroquial d'una 
manera totalment desinteressada.  

La il·lusió del nou Consell és que, entre tots, aconseguíssim fer una comunitat parroquial més arrelada 
en el nostre poble, més participativa i més compromesa en ajudar a resoldre els problemes que avui 
tenim els que vivim en el poble. 

Josep R. Ortega Fons, rector. 

La Sibil·la fou interpretada per na Marita Bonafé Móra. L'àngel el cantà 
el nin Francesc Ramis Moranta. En el naixement vivent feren de Sant 
Josep i Maria, en Francisco Jesús Villodres i na Maria Antònia Martí. 
L'Infant Jesús, fou el nin Joan Lucerna Amengual. 
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L'ANTIC HARMÒNIUM DE LA PARRÒQUIA  
VA TORNAR SONAR, DESPRÉS DE 40 ANYS 

La iniciativa fou d'en Joan Gual, membre del 
cor, fill d'en Jaume "Moreno" i de na Paca 
"Salopa", que va comptar amb l'aportació 
gratuïta de pell de qualitat, per refer les 
manxes de l'harmònium, d'en Toni Alba 
Martorell de "Biniatzent". En Joan, amb 
molta paciència i coneixements de la 
tècnica, el va arreglar i posar a punt, de 
manera totalment desinteressada. 
A l'acte del concert es va donar agraïment 
públic, per part dels assistents, a en Joan 
per la seva feina de recuperació d'aquest 
instrument. 

Tots els assistents varen poder esser 
testimonis del bon so de l'harmònium i del 

seu estat totalment restaurat. Volguérem fer una foto amb en Joan al costat de l'harmònium per 
deixar constància del fet en la nostra revista. El fet no només ha suposat una millora, sinó que 
és un exemple de constància, encert i preparació tècnica per a tot el jovent del nostre poble. 
Gràcies, Joan. 

Què és un harmònium? 
L'harmònium és un instrument de vent amb teclat, en aparença similar a l'orgue, però sense 
tubs i de mides molt més petites. És un instrument musical típic de la música devocional i 
religiosa. Encara que originàriament va ser concebut com un instrument domèstic, igual que 
el piano, l'harmònium es va imposar ràpidament en molts temples religiosos per la seva mida i 
preu menors que els d'un orgue. Originàriament l'harmònium es va desenvolupar a Alemanya, 
justament a principis del segle XIV.  

A occident se'l classifica com un instrument de vent de llengüeta lliure. Compta amb 
un teclat que controla, mitjançant vàlvules, el pas de l'aire per unes llengüetes metàl·liques que 
produeixen el so. L'entrada d'aire es produeix per mitjà de manxes accionades, pel mateix 
intèrpret, mitjançant pedals. Per aconseguir un so uniforme l'aire de les manxes passa a una 
manxa intermèdia, anomenada "secret" o "reservat", que manté una pressió constant. No 
obstant això, el registre anomenat "expressió" permet l'entrada de l'aire directament de les 
manxes a les llengüetes, de manera que l'intèrpret pot aconseguir sons més expressius (forte, 
piano, staccato ...) 

Compta també amb un sistema de registres, accionats mitjançant tiradors, que permeten el pas 
d'aire a uns o altres jocs de llengüetes. Amb aquest sistema s'aconsegueixen produir sons 
diferents en timbre, alçada o matís, a més de poder dividir el teclat en dues seccions. Alguns 
harmòniums compten fins i tot amb un registre que s'acciona amb els genolls i permet el pas 
d'aire per totes les llengüetes. D'aquesta manera s'arriben a simular còmodament dos i fins a 
tres teclats diferents. 
 Tomeu Ripoll i Jaume Gual 

Fotografia: Biel Pocoví 
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RECONEIXEMENT A UN MANCORÍ 

Dia 5 d’octubre passat, fou presentat a Alaró el llibre CENT ANYS DE FUTBOL A ALARÓ 
1910-2010 dels autors Biel Guasp i Joan Simonet. En ell es dóna notícia del paper que tengué 
un sacerdot mancorí en la implantació d’aquest esport. Es tracta de Mn Llorenç Martorell Pou, 
es capellà de cas valencià com era conegut a Mancor, però a Alaró li deien es vicari negre. 
Morí a Mancor dia 5 de setembre de 1955 on residia després de la seva jubilació, essent el 
darrer càrrec que exercí el de rector de la parròquia de Sant Feliu de Llubí. 
Diu així literalment dit llibre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biel Fiol Mateu 

A la mida que creixia l’interès per la pilota s’anaren 
formant diversos grups  en el poble i cada cop es feia 
més evident la necessitat de poder comptar amb un 
camp de reglament. Un equip destacà per damunt 
dels altres i era l’equip dirigit pel vicari Llorenç 
Martorell, que havia nascut a Mancor, al qual el poble 
coneixia com el vicari negre. Aquest vicari fou l’ànima 
providencial perquè el futbol prengués volada a Alaró. 
Era tan fort l’entusiasme que sentia pel nou esport i 
tantes les ganes d’impulsar-lo, que arribà al punt de 
vendre una petita finca que tenia al seu poble, se 
suposa amb el beneplàcit del bisbe. La vengué per 
quatre-centes pessetes i amb el seu import més 
l’ajuda dels qui li feren costat, comprà un solar just 
devora els plateros de Son Fortesa, ja dins Bànyols, 
una quarterada i mitja d’olivar, al preu de sis-centes 
pessetes, a pagar en tres plaços de mig any cada un. 
Tregué les oliveres, que vengué a l’amo Joan Revell, 
pare d’un dels jugadors, posà en condicions el 
terreny, aplanà els terrossos, però no el vallà perquè 
tothom pogués utilitzar-lo. Miquel Dols “cerol” anys 
més tard va glosar la història d’aquests fets: 
 

Va vendre un tros de terra 
en es poble de Mancor 

l’any mil nou-cents vint era això 
i ell era es vicari negre 

 
L’equip rebé el nom de sa Congregació, i lògicament 
el camp també era conegut amb el mateix apel·latiu. A 
afectes de poder competir amb altres de fora vila, 
aquest equip oficialitzà el seu nom ALARÓ CM, és a 
dir, de la Congregació Mariana i va ésser el primer 

i l f d t
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MIQUEL POCOVÍ SERRA "Calivé" 

Només mancava un dia per arribar 
oficialment a l'hivern, encara que ja ha plogut 
bastant aquests darrers dies, d'ençà del 
passat Dijous Bo de 2013. 
Era el dia 20 de desembre, feia un dia 
d'hivern; havíem programat amb en Miquel la 
trobada per poder enregistrar l'entrevista per 
a la revista MONTAURA d'aquest quart 
trimestre de 2013. A les cinc de l'horabaixa, 
acudim amb en Biel Pocoví a can Miquel a la 
plaça d'Alt. En Miquel viu tot sol, d'ençà de la 
mort de la seva esposa, na Pareta de can 
Fressa. Ens acomodam entorn d'una taula, 
provam l'enregistradora i iniciam la conversa.  

En primer lloc, Miquel, ens hauries de dir 
quants anys tens? 
80 anys en clau, dia 10 d'abril les vaig fer, 
vaig néixer l'any 1933.  

Tens idea a quina casa del poble vares 
néixer? 
No n'estic segur, però crec que vaig néixer en 
es carrer des Fang, a sa casa on vàrem viure 
fins que me vaig casar.  

Els teus pares què nomien i quin eren els 
seus malnoms? 
Mun pare nomia Lleonard, de mal nom també 
li deien de can Lleonard. Mu mare nomia 
Margalida i era de cas Calivé. 

Sempre varen viure al carrer des Fang? 
Si, però no a sa mateixa casa. Quan se 
casaren varen viure a sa casa on va estar en 
Jaume "Ramon", on també hi va estar en 
Tomeu, es pintor, i ara hi viuen uns 
professors, en es final des carrer, a sa 
darrera casa just abans d'arribar al carrer 
Bartomeu Reus, en es costat de Son Collell. 
Després passaren a viure en es carrer del 
Bisbe i definitivament en es carrer des Fang, 
devora ca ses Hereves, veïnat de can Minyè. 
Jo vaig néixer allà. 

Quants de germans has tengut? 
Som tres. En Felip, que és es major, jo i en 
Lleonard. 

Els teus pares quina feina feien? 
Mun pare feia feina en es camp, anava per 
altri i també a ses nostres finques, i mu mare 
feia de brodadora a ca s'Hereva. 

On anares a escola? 
De petit vaig anar a ca ses Monges i llavor ja 
vaig passar directament amb en Cavaller. Per 
cert un dia li vaig fugir.  

Ens pots contar què va passar? 
Jo havia anat a escola i em va demanar sa 
lliçó en Tomeu de sa Botiga. Jo que havia 
d'anar a sabre sa lliçó, no l'havia mirada ni 
sabia quina lliçó era. No vaig sabre res, no 
havia mirat res i no vaig dir res.  Me va agafar 
en Cavaller i em digué: "Tu, i a on has 
estudiat sa lliçó?" Jo li vaig dir a ca nostra, 
dins sa cuina. Ell va dir: "Au idò, anem a ca 
teva dins sa cuina". Partírem cap a ca nostra i 
allà hi havia ses brodadores que brodaven a 
ca s'Hereva, mu mare era allà. Va entrar i 
digué: "Meam, sa mare d'aquest al·lot qui 
és?" Mu mare li va dir "Jo". "Idò hauríem 
d'anar dins sa cuina" —va dir ell—. "Què 
passa", li va dir mumare. "Li tenc que 
demanar sa lliçó a dins sa cuina", —digué 
ell—. Mu mare li digué: "No importa que hi 
anem dins sa cuina, no ha estudiat gens". Va 
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començar a donar-me castanyes, allà mateix. 
De ca nostra fins a s'escola em va donar 
castanyes. Jo vaig pensar i dir entre jo 
mateix, no em pegaràs més i no hi vaig tornar 
a escola. Llavors vaig anar a escola amb en 
Bernadí "Xantis". 

Hi anares fins que començares a fer feina? 
Si. Crec que jo, llavor, ja tenia prop de 
catorze anys. Llavor ja vaig començar a fer 
feina 

Quina feina feres? 
Me'n vaig anar amb l'amo en Jordi "Nas" a fer 
sabates, vivia devora ca nostra; tenia sa casa 
arrendada. Després se'n va anar veïnat d'on 
hi havia s'ajuntament, en es carrer Orient. 

Fèieu la sabata completa? 
No, fins que estava a punt de posar-hi es 
tacons. 

D'on vos duien la feina? 
D'Inca o de Lloseta, no sé de quina fàbrica; 
llavor a Mancor encara no hi havia fàbriques. 

Te'n recordes de quan vares fer la primera 
comunió? 
Sí, i no mos varen donar res, ni s'estampa, 
perquè ningú no va sabre ses oracions. Es 

capellà era D. Miquel Femenia, es rector ja 
era molt vell i no hi veia. 

Quines altres feines feres després de deixar 
l'amo en "Nas"? 
Ho vaig deixar i vaig anar a fer feina amb 
l'amo en  Nicolau, que estava casat amb una 
Pupuda que se n'anaren a França, era son 
pare de na Baby. Hi vaig estar un any o dos. 
Després vaig passar a fer feina a ca nostra. 
Feia feina per una fàbrica de Lloseta, duien 
sa feina a través de ca s'Uiot.   

Vares fer el servei militar? 
En vaig fer tres mesos, només vaig fer es 
campament. 

Per què només en feres tres mesos? 
Perquè era bon al·lot —ho diu tot rient— vaig 
sortir per excedent de cupo. Mos n'havíem 
d'anar a Àfrica, però varen fer un sorteig i jo 
vaig sortir excedent. 

Ja coneixies na Pareta, llavores? 
Si, la vaig conèixer quan tenia 17 anys. Llavor 
passejàvem per sa carretera. Ella anava amb 
na "Guiguita", jo me vaig aturar amb elles 
amb en Miquel "Coric", ell se'n va anar amb 
en Felip de ca sa "Biniarroiera" i jo vaig 
quedar amb elles. Així va començar. 

Quin any et vares casar? 
Jo tenia vint-i-dos anys. Vaig festejar cinc 
anys. Era l'any 1955. 

Només heu tengut un fill, i quants de néts? 
Sí, un fill i dos néts, un nin i una nina.  
On vàreu viure quan vos casàreu? 
A sa casa des carrer del Bisbe, però només 
hi estàrem dos mesos o tres. Un dia va venir 
en Felip, es meu germà, i em digué: "Ara hem 
xerrat amb en Guiem "Elionor" i vol que, si o 
no si, anem a Inca que hem de comprar una 
fabriqueta de sabates: Ja marxa, és d'un 
conseier". Que he d’anar a comprar una 
fàbrica jo, era llavors com un al·lot. En Felip 
insistia: “L’hem de comprar, l’hem de 
comprar”. Bé, vaig anar a veure en Guiem 
“Elionor” —ell llavors era ja des principals de 

Els tres germans: Felip, Miquel i Lleonard 

Pàg.:   25



can Sanz—. Anàrem a veure-ho i vàrem 
comprar sa fàbrica.  
En Felip no hi va estar molt de temps amb 
noltros, perquè en Tomeu de can Palou, que 
estava a Caracas li insistia que hi anàs i se 
n’hi anà i quedàrem en Guiem i jo. 
Sa fàbrica estava a devora sa plaça des 
porcs. La vàrem tenir sis o set anys.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Per això vàreu passar a viure a Inca? 
De tot d’una jo anava a Inca amb una moto i 
vivíem a Mancor. Però en Guiem se va 
passar pes cap que havia d’anar a viure a 
Inca. Havien fet uns pisos just veïnat des 
taller, que eren des mateix amo que es taller. 
En Guiem insistia: “Has de venir a viure a 
Inca”. Jo me vaig decidir i anàrem a viure a 
Inca, hi vàrem estar 11 anys. Es meu fill va 
néixer a Inca i és batiat a Inca.  

Per què vàreu deixar la fàbrica? 
De tot d’una mos anava molt bé. Però llavor 
començaren a venir impagats per aquí, 
impagats per allà. Per negociar lletres de 
pagament demanaven sa firma des pares. Jo 
vaig dir que mun pare ni mu mare no 
firmarien en lloc, amb això no hi vull part. 
Vaig decidir deixar-ho. 

Què feres després? 
A sa fàbrica sempre queden mostres. Hi 
havia un forester que feia feina amb noltros i 

un altre que li deien en Joan Mayá, ells 
digueren a això noltros ho podríem anar a 
vendre. Jo vaig pensar no me fiï de voltros; a 
sa fàbrica teníem un citroenet (un dos 
cavalls) i les vaig dir jo vos ho duré, a on 
voleu anar?, ells digueren a Pollensa, anam 
cap a Pollensa i les vaig deixar allà. Quan 
vengueren varen entregar es doblers a na 
Pareta, que era sa madona. —en Miquel aquí 
fa una referència a la seva esposa i diu— Jo 
sempre he dit una cosa, si he fet una cosa o 
altra en sa meva vida, l’he feta per mor de na 
Pareta, perquè jo sempre vaig confiar amb 
ella. 
Així continuàrem. Jo me vaig enterar que es 
dijous feien mercat a sa plaça Pedro Grau i 
amb ells dos vaig anar allà i els hi vaig deixar. 
Les férem arrencar uns tiquets de ses capses 
per sabre ses que venien. Tornaren i havien 
venut molt, i donaren es doblers a na Pareta. 
Llavors ho comentàrem i diguérem, som 
noltros que ho hem de fer, a sa fàbrica que la 
tengui un altre, es doblers les mos ne duim 
cap a ca nostra. Així va ser com vàrem 
començar a anar pes mercats. Jo que havia 
sortit a vendre sabates, tenia coneixença i ara 
en lloc de vendre comprava per després 
vendre-ho en es mercats. 

Fins quan féreu aquesta feina? 
Ja no canviàrem més de feina. La férem fins 
que jo vaig tenir seixanta-dos anys.  

Sabem que vares ser Jutge de Pau del poble, 
què en recordes d'aquell temps? 
Jo era es jutge i en Bernardo era es fiscal. 
Moltes desavinences eren entre germans. Jo 
sempre procurava enviar-los a en Bernardo 
que tenia una manya especial. Qualque 
vegada davant jo es donaren bufetades 
sense mirar prim. N'hi va haver un que va 
rebre i va haver d'anar a urgències amb so 
nas ben esclatat i un cop en es front. Es jutge 
de pau només podia arreglar ses coses si es 
que es barallaven accedien a reconciliar-se i 
posar-se d'acord; si no era així ja havien 
d'anar al jutjats d'Inca. 

El dia del seu casament 
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Ho vares esser molts anys? 
Si, i un quants anys. Jo ja ho volia deixar però 
aquest cosí meu —es 
dirigeix a Biel Pocoví— 
que era es batle, em 
digué que havia de conti-
nuar perquè tal vegada no 
tornaria succeir que un 
Pocoví fos jutge i un altre 
Pocoví fos batle.  
Un bon dia, crec que hi 
havia eleccions, en Biel 
em va demanar es vot per 
n`Albertí i jo li vaig dir que 
sí però que m'havia de 
llevar de jutge. Dit i fet, 
aviat ja no vaig ser jutge. 

Podries parlar-nos un poc 
sobre com es feia l'oli, 
perquè ton pare en va fer molt i segur que tu 
ho recordes? 
Un cop collit s'oli es duia a sa tafona, es 
posava a sa tramutxa i es capolava, abans hi 
havia una bístia que voltava, però 
darrerament ja per tot s'havia mecanitzat el 
moviment de sa roda de pedra que capolava 
s'oliva. Després es premsava es pinyolat 
posat dins ets esportins banyant-ho amb aigo 
ben calenta de sa fornal que sempre tenia 
foc. Es líquid anava per una canaleta a un 
depòsit, allà es recollia i triava s'oli i es baixos 
se n'anaven cap en es torrent.    

Les olives eren d'en terra o de d'alt? 
Sempre d'en terra, sa de d'alt era per salar. 
Actualment tota és de d'alt sa d'en terra ja no 
la cullen, no en volen gens. 
Per cert noltros ara en vàrem fer i amb lo que 
duguérem hi havia un canastro d'oliva collida 
d'en terra a un lloc que estava encimentat, 
just devora una barrera. Ho duguérem a 
Caimari, a un fill d'en Pepe "Escolana". Hi 
havia uns 900 quilos, una bona truiada. Ho 
anàvem trabucant i quan varen veure aquell 
canastro que havíem collit d'en terra, encara 
que s'oliva era ben neta, mos digueren que 

en aquell canastro no li posarien, perquè era 
d'en terra. 

Sabem que vares sofrir 
molt quan morí na Pereta. 
En Miquel no em deixa 
continuar parlant i diu: 
Em va costar refer-me. Pre-
cisament avui he anat a sa 
Juaneda i m'ha costat molt 
perquè tenc encara un viu 
record de llavor. Hi he anat 
perquè es meu fill m'ha in-
sistit i havia d'anar a veure 
sa meva cunyada Maria. 

Miquel, ara, abans d'aca-
bar, ens podries dir com 
passes el dia de jubilat? 
Ja en duc denou anys de 
jubilat, em vaig jubilar, com 

he dit, a seixanta-dos anys.   
Ara m'aixec cada matí a les cinc, cinc i mitja, i 
cap a caçar. Enguany ha estat magre, ha 
anat malament. Quan arrib, són les nou, a 
berenar; després vaig a donar menjar a ets 
animals. 

No vas a les activitats de la Tercera Edat? 
No, no és lo meu. Hi anava quan vivia na 
Pareta, però ara no hi vaig. 

Amb els néts vos enteneu? 
No fa llarg. En tenc un que viu aquí damunt. 
Quan sent potades es vespres, dic ja és en 
Miquel que ve. I diu: "Ara venc perquè no 
tenc cap domàtiga, ara no tenc això o això 
altre". I així mos entenem. 

En Biel li demana algunes fotos antigues de 
la família i acorden que es veuran de dia per 
fer-n'hi algunes actuals per poder adjuntar a 
l'entrevista.   

Jaume Gual i Móra   

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

En Miquel amb els seus pares i el seu fill
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ACTIVITATS DEL 4t TRIMESTRE 2013 

 
OCTUBRE 

Dia 15 
Aquest dia començaren les activitats, GENT GRAN EN MARXA (GIMNÀSTICA) tots els 
dimarts i dijous, horari de 17,45h a les 18,30h, al Casal de Cultura. 

Dia 20 
Dinar dels amics, amb el següent 
menú: per començar, una tauleta 
d'embotits Ibèrics, seguits d'una 
caragolada; tothom va poder repetir. 
També és va fer la tradicional 
bunyolada per recordar el dia de les 
verges, de tanta tradició, temps 
enrere, on els enamorats solien anar 
a fer serenates davant la casa de 
l'enamorada, acompanyats d'alguns 
músics. Els bunyols és fonien de 

bons que eren. Cal felicitar les senyores que les feren i desitjar-los que no perdin el motlle. 
Com és costum serviren els vins 
negre i rosat,  cava, cafè i licors. 
Després del dinar feren ball i 
bauxa amb música de Compact 
Disk. Hi assistiren al dinar uns cent 
trenta socis. 

NOVEMBRE  

Dia 14 
Un altre any es va posar en marxa 
el curs de Danses del Món. El curs 
tendrà lloc cada dilluns, de les 
17,30h a les 19,00h al Casal de Cultura. Tots els que estigueu interessats podeu assistir-
hi, malgrat ja hagi començat el curs; només cal apuntar-vos a la Monitora al mateix lloc on 
es fa el curs. 
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Dies 22 al 24 
Durant aquests dies, un bon grup 
de socis, anaren a passar un cap 
de setmana a Porto Cristo. 
S'hostejaren a l'Hotel Felip (hotel 
de 4 estrelles) amb la modalitat de 
pensió completa, des del sopar del 
divendres al dinar del diumenge, 
per un mòdic preu de 62 euros per 
persona.  
El temps no va acompanyar per 
poder gaudir dels paisatges 
marítims, diferents dels qui 
nosaltres tenim a la Serra de 
Tramuntana. Quasi cada dia va ploure, així i tot, paraigües oberts i a fer la passejada per 
veure les tendes. 
Després del sopar, cercaven la diversió, uns ballant amb música de Compact Disk i altres 
fent la seva xerradeta.  

DESEMBRE  

Dia 31 
Com ja és costum des de quasi la 
fundació de l'Associació d'Amics 
de la 3a Edat, un altre any, es 
varen reunir peu davall taula per 
sopar i dir adéu a l'any 2013 i fer 
un brindis pel nou Any 2014.  
El menú per aquest vespre fou 
dels que solem dir de "gala": per 
començar, uns aperitius d'ous 

farcits de foie, gambes a la gavardina, xampinyons amb formatge i bacó. 
De primer plat, caldereta de llamàntol amb llomets de rap i fruits de mar; sorbet de 
mandarina; un segon plat de porcelletes amb bunyolets de patató i amanida; de postres, 
delícia de pudin de taronja i pinya del temps. Textures passionals i nadalenques. 
Begudes, vi blanc - Barbadillo, vi negre - Faustino VII (Rioja), Cava - Codorniu de blancs, 
aigua i refrescs, cafè i licors. 
Després anaren a la plaça de l'Ajuntament per menjar el raïm de la sort amb cava per 
donar la benvinguda al nou Any 2014, desitjar-se salut  i alegria per a tots. 

Molts d'anys i feliç Any 2014 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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El dia 25 d'octubre de l'any 1985, de bon matí, un centenar de socis sortírem 
per visitar les Coves d'Artà, Capdepera, Cala Rajada, Porto Cristo. Vàrem dinar 
al Club Nàutic, després seguírem fins a Manacor, fetes les visites programades, 
tornàrem a Mancor.  
Aquest dia l'ajuntament va fer un obsequi a tots d'un "GAIATO": També es va 
donar, després, als altres socis que no pogueren anar a l'excursió. Vàrem 
gaudir d'una diada plena d'alegria i germanor. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 

IMATGES PER RECORDAR
Excursió 3a Edat - dia 25/10/1985 

Porto Cristo - Coves d'Artà 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el darrer trimestre de 1993, recordarem: 

Que a principis d’octubre començaren les obres de la depuradora d’aigües residuals a la finca 
de can Morat en el camí dels Putxos. 
Que també durant l’octubre començà la urbanització de la finca de cas Birro amb l’obertura d’un 
carrer que posteriorment fou rotulat com carrer Monserrat Fontanet. 

Que dia 3 d’octubre es celebrà la III 
Pujada a Lluc a peu que resultà 
desbaratada per la pluja. 
Que dia 21 d’octubre visitaren 
l’ajuntament de Mancor, setze alumnes 
del col·legi Pildammsskolas de la ciutat 
sueca de Malmo. 
Que dia 24 d’octubre el president del 
Govern Balear Molt Hble. Gabriel 
Cañellas, acompanyat de l’Hble. 
conseller d’Obres Públiques Bartomeu 
Reus, en presència del batle de Mancor 
Gabriel Pou, inauguraren l’estació de 
bombeig del Clot de Massanella per 
connectar-lo a la xarxa d’aigua potable. 

Que dia 6 de novembre es clausuraren els actes commemoratius del segon centenari del 
naixement del Dr. Joan José Amengual i Reus amb la presentació del llibre Miscel·lània 
homenatge al doctor Joan Josep Amengual i Reus. 
Que dia 18 de novembre començaren les obres de reparació del camí antigament dit de 
Massanella a Ciutat. 
Que dia 20 de novembre es celebrà la X Diada Esportiva que resultà deslluïda pel temps fred i 
plujós. 
Que dia 1 de desembre es reintegrà al seu despatx el batle Gabriel Pocoví que ocupava 
interinament el tinent de batle Jaume Gual. 
Que el dia 18 de desembre es celebrà la III Marató Fotogràfica. Els primers premis foren pel 
tema racó o panoràmica: Toni Coll Servera; pel tema olivera o camps: Antònia Femenia Cifre; 
tema lliure: Antònia Gual Horrach; i en categoria infantil: Macià Sastre Reynés. 
Que en el XI Concurs de Betlems foren premiats amb el primer premi els germans Felip i 
Antònia Martorell Martorell, amb el segon Pere Abrines Amengual i amb el tercer Maria Antònia 
Coll Mateu. 
Que a les matines de Nadal cantà la sibil·la Catalina Gual Reynés, l’àngel el cantà Catina 
Martorell Ripoll i pronuncià el sermó de la calenda Pere Perelló Vallori. 
L’entrevista del trimestre fou realitzada al mancorí que fou xef de cuina a l’hotel Formentor, 
Arnau Mir Sampol de can regidor. 
Hi hagué un sol naixement el de Joana Maria Alba Reynés dia 17 d’octubre; una sola defunció, 
la de Margalida Pou Riera, pastora, dia 7 de novembre als 83 anys; i un sol matrimoni, el 
celebrat entre Antoni Alba Martorell i Carolina Martí Mateu, dia 18 de desembre.  

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 25) 

Algunes de les sueques del Pildammsskolas 
de Malmo que dia 21 d’octubre de 1993 
visitaren l’ajuntament de Mancor 
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Aquest és el darrer trimestre de l’any 2013 i abans de contar-vos 
totes les activitats que hem fet, la junta directiva vol  desitjar  un 
excel·lent  any 2014 a totes les institucions de  Mancor,  a tots els 
que fan possible la revista Montaura, a tots els socis de 
l’associació, i a tots els mancorins i manacorines. 

 

Un grup d’al·lotes  que de cada 
dia és més gros fan gimnàstica 
de manteniment i en acabar el 
curs estaran totes en bona 
forma . 

Na Maria Antònia es una GRAN 
professora. 

 

 
El  mateix mes s’ha posat 
en marxa un curs de  
ioga amb la professora 
Rosa. 
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L’associació cada any proposa un viatge, el d’aquest, fou 
a  Extremadura , del qual un reduït grup de 8 persones 
des del 8 al 13 de novembre gaudirem del viatge, ens 
agruparem amb un altre grup de Palma amb el que 
congeniarem tot d’una, entre ells hi trobàrem una 
família emparentada amb mancorins, el bon temps ens 
va acompanyar, visitàrem els pobles més emblemàtics 
de la regió i ho passàrem molt bé. 

Aquesta fotografia és el poble d’Olivenza en el que 
teníem l’hotel. 

Com podeu apreciar és preciós, culturalment és 
impressionant, compte amb quatre esglésies, un parc, 
places, carrers empedrats  i cal destacar el museu que 
no podem explicar com és perquè ens quedaríem curts. 

A la pròxima pàgina posarem unes quantes fotografies 
perquè es pugui veure lo fantàstic que va ser tant 
culturalment, gastronòmicament com al mateix temps 
alegre i per ser precisament un grup reduït lo be que ens 
vàrem dur tots, crec que ha estat un viatge  dels que 
quedaran a la memòria de tots. 

 

A la fira de l’esclata-sang tant 
si plou, com si fa sol, els 

bunyolers i les bunyoleres  es 
posen les piles   
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AIXÒ ÉS UNA  

PETITA MOSTRA  

D’UN GRAN RECORD  

D’ UN VIATGE FENOMENAL 

AMB MOLT BONA COMPANYIA. 
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MOLTS D’ANYS!!! FELIÇ 2014 
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                 CEIP MONTAURA 
 
Aquest primer trimestre els nins/es d’infantil hem anat al Museu Joan March, els de tres 
anys realitzàrem un taller de color i els de quatre i cinc anys un de matèria. Quan acabàrem 
vàrem fer una volta per les paradetes de la Plaça Major. 

 

Els de 1r cicle anàrem a Caixa Fòrum i tinguerem l’oportunitat de gaudir amb un taller 
sobre “Planetes i estrelles”. 
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Els de 2n i 3r cicle també anàrem en tren a Caixa Fòrum i ens oferiren un bonic concert 
pedagògic amb el títol de “Acaba’t la sopa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANCADA DEL 28 DE NOVEMBRE 

Unes famílies del CEIP Montaura ens reunirem per tornar a parlar d’educació. 

Ens van mostrar les diverses actuacions que s’han duit a terme als diferents indrets de 
l’illa. Es va parlar de la situació en la que es troba el centre, de l’aplicació del TIL... 
Finalment es va llegir un manifest. 

Mentres els nostres infants elaboraven uns fanalets, punts de llibre i missatges o desitjos 
per a una educació de qualitat. 

Com a cloenda d’aquest acte sortírem defora i encenguérem els fanalets i cadascun penjà 
els seus desitjos per a una ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT. 
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DARRER DIA: CONCERT DE NADAL I PATGE 

Celebràrem  el concert de Nadal a l’escola. Tot i haver fet l’assaig al teatre, i degut al mal 
temps, es va celebrar a l’escola. Aquest any, i com a novetat, vingueren a cantar els nins i 
nines de l’escoleta. 

 

 

 

Primer recitàrem la nadala i varen 
cantar cançons de nadal. Després, com 
que els pares tenien “cantera”, també 
s’hi afegiren i convidaren als mestres. 

L’escola es va quedar petita per acollir 
tants de pares i padrins. 
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I com diu la cançó: 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE CADA NIT SIGUI LA NIT MÉS BELLA, 
QUE AQUEST ANY NOU PORTI PAU A TOT EL MÓN, 

QUE CADA NIN NEIXI SOTA UNA ESTRELLA 
ÉS UN DESIG I EL VOLEM PER A TOTHOM... 

MOLTS D’ANYS I FELIÇ 2014!!! 
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EI MONTAURA 
Aquest darrer trimestre hem tengut una nova incorporació, en Pau, 
de la classe del més petits “Els animalets”. Benvingut a l'escoleta!! 

Durant el mes d'octubre, hem continuat fent les adaptacions, ja que 
cada infant té un ritme diferent, mentre, hem preparat totes les 
feinetes per decorar la nostra escoleta i rebre “La tardor”. 

Arriba el mes de novembre i amb ell la primera festa que celebram: 
“Tots Sants”. Aquest any hem confeccionat els nostres rosaris amb 

cereals de mel i de 
xocolata. Els infants han 
pogut gaudir de manipular i 
menjar alhora. El matí que 
vàrem enfilar va ser ben 
dolç i els nins i nines 
estaven ben contents de 
fer els seus propis collars. 

 

A poc a poc hem arribat al darrer mes de 
l'any, desembre, un mes carregat 
d'il·lusions, màgia, colors, purpurina, 
nadales... 

Nosaltres hem fet unes feinetes ben 
garrides per ambientar els nostres espais i 
poder fer que tot sigui un poc mes especial. 
Hem escoltat nadales per aprendre les 
cançons típiques d'aquesta època de l'any, hem ballat i sobre tot hem compartit molt bons 
moments. 

Aquest mateix mes, vàrem rebre la visita del Programa d'IB3 “FUM, FUM, FUM”, ens van 
fer un reportatge per emetre a la televisió. 

També va venir el nostre regidor, en Pep, a fer-nos fotografies i ens va convidar a una 
xocolatada amb ensaïmades, i neules. La condició era venir tots vestits de blanc, per poder 
realitzar una sorpresa... el resultat ho podeu veure en el Programa de Festes de Nadal del 
nostre poble (foto portada). Nosaltres ho vam passar d'allò més bé i el temps ens va 
acompanyar moltíssim. 
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Per acabar el mes, hem rebut la tradicional visita d'un Patge Reial amb un missatge de les 
S.S.M.M Els Reis de l'Orient, la recollida de les cartes al capvespre. 

Aquest Patge ens va dur galetes i patatilles per berenar tots junts. 

L'escola CEIP MONTAURA, ens va convidar al seu concert de Nadal, així que l'escoleta 
també va participar cantant una nadala i recitant una poesia, moltes gràcies a l'escola per 
adaptar-se a nosaltres i fer possible que participem de forma conjunta en aquests actes. 

 

 

Aquest trimestre hem celebrat els aniversaris d'en Jaume, na Jaina i n'Arlet, moltes 
felicitats!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANIVERSARIS

JAUME 
1 any 

JAINA 
2 anys 

ARLET 
2 anys 
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Estimats mancorins i mancorines, com han anat 
les festes de Nadal? Una vegada més ha arribat 
el moment de mostrar-vos tot el que hem fet 
durant aquest trimestre, que per cert, ha estat 
curt però molt profitós. En aquests tres mesos 
hem obert un nou curs de l’esplai, hem fet un 
intercanvi d’esplais, hem anat d’excursió, i fins i 
tot ha arribat el Pare Nadal a les cases dels nins 
del nostre poble! 

 

Durant el mes d’octubre reiniciàrem 
l’esplai, i com sempre els monitors vàrem 
organitzar algunes activitats especials i 
més dinàmiques. Vàrem fer una gimcana a 
la que no varen faltar carreres, circuits, 
etc. Com a recompensa, un bon refresc! 

Durant el mes de novembre vàrem 
realitzar el primer intercanvi amb els 

esplais de Sa Pobla i Campanet, aquesta vegada 
ens va tocar agafar el camí cap a Campanet. Va 
ser una experiència nova i a la vegada divertida, 
ja que vàrem 
compartir una 
jornada amb molts 
de nins que no 
coneixíem. Ens 
varen contar una 
rondalla i vàrem 

treballar sobre aquesta, ens varen pintar les cares, 
vàrem dinar... i sobretot, vàrem jugar! La pròxima 
sortida serà a Sa Pobla. 
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Cada trimestre ens agrada fer una sortida, 
per això, a finals de desembre i després del 
pont i la fira vàrem anar a conèixer “ciutat”. 
Vàrem agafar el tren i amb unes bones 
cantades vàrem arribar a Palma. Gràcies al 
nostre guia vàrem veure dos betlems 
enormes, visitàrem Cort i la Seu i vàrem 
gaudir d’un dia preciós al Parc de la Mar. 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, vos volem contar una vegada més l’arribada del Pare Nadal a les nostres 
cases, va ser molt emocionant. Els monitors vàrem tenir el plaer d’acompanyar-lo casa 
per casa i poder veure la il·lusió a les cares dels nins i nines. Vàrem estar tot 
l’horabaixa repartint regals i regals! A veure si enguany ens portam igual de bé i torna 
l’any que ve!!! 
                                                                          

 

L’EQUIP DE MONITORS

MOLTS D’ANYS!!!
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
CE MONTAURA TEMPORADA 2013/2014 

 
AMATER 2a REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
  
 
JUVENIL 1a REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
CADET 2a REGIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Resultats: 
MONTAURA 2 – PINA 3 
SON SARDINA 7 – MONTAURA 1 
MONTAURA 0 – VILLAFRANCA 0 
SÓLLER 3 – MONTAURA 1 
MONTAURA 3 – POBLENSE 0 
PILARES 2 – MONTAURA 1 
MONTAURA 2 – S’HOSTALOT 2 
MONTAURA 1 – SP VALLDEMOSSA 0 
PALMANYOLA 3 – MONTAURA 5 
MONTAURA 3 – MARIA SALUD 1 
CAMPANET 1 – MONTAURA 0 
MONTAURA 5 – FB SANTANYÍ 2 
MONTAURA 0 – LLUCMAJOR 5 
ALQUERIA 1 – MONTAURA 1 
MONTAURA 1 – BALEARES S/F 3 

Equip situat a la meitat de la taula amb un total de 19 punts, 
5 partits guanyats, 4 empats, 8 derrotes, 28 gols a favor i 36 
en contra. 
Temporada un poc irregular ja que al principi perdien tots els 
partits però han arribat aconseguir 13 punts quasi seguits. 
Esperem que l’any 2014  l’equip vagi a més. 
 

Golejadors:  Francesc Seguí 4, Llorenç Seguí 4, 
Joan Rubert 3, Pau Camara 3, Cani 3, Verdejo 3, 
Fèlix 2, Pedro 2, Nico 1, Adrià Real  1 

Resultats: 
MONTAURA 1 – SON SARDINA 2 
SON OLIVA 0 – MONTAURA 2 
AT RAFAL 2 – MONTAURA 3 
MONTAURA 1 – S’HORTA 3 
MONTAURA 1 – PDN TESA 3 
POLLENÇA 2 – MONTAURA 1 
MARGARITENSE 7 – MONTAURA 3 
MONTAURA 8 – SINEU 1 
MONTAURA 4 – SÓLLER 3 
POBLENSE 5 – MONTAURA 3 
MONTAURA 2 – CIUTAT PALMA 1 
LA UNIÓN 4 – MONTAURA 2 
MONTAURA 2 – ALGAIDA 0 
ALCÚDIA 3 – MONTAURA 1 
MONTAURA 5 – P ARRABAL 3  

Golejadors:  Bily 9, Risco 8, Nico 4, Toni Martorell 4, Pep Moranta 4, 
Leo 3, Alfred 2, Valles 1, Juli 1, Pablo 1, Monty 1 

Tenint en compte la reduïda  plantilla i les lesions sofertes  es pot dir que 
estan fent una bona temporada. En aquests moments estan situats en 8è 
lloc amb 24 punts, 8 partits guanyats, 8 perduts, 40 gols a favor i 39 en 
contra.

Resultats: 
AT PAGUERA 1 – MONTAURA 0 
MONTAURA 3 – LLOSETENSE 0 
ANDRATX 5 – MONTAURA 1 
MONTAURA 1 – POBLENSE AT 1 
GENOVA 5 – MONTAURA 1 
MONTAURA 4 – CAN PICAFORT 0 
MONTAURA 6 – MADRE ALBERTA 0 
SON CLADERA 3 – MONTAURA 0 
MONTAURA 0 – CARDESSAR 3 
SON SARDINA 3 – MONTAURA 2 
MONTAURA 1 – SALLISTA 3 
MURENSE 1 – MONTAURA 4 
MONTAURA 4 – PDN TESA 1 
SPORTWORLD 1 – MONTAURA 3

Golejadors:  Rume 8, Khadime 7, Babiano 3, 
Ramon 3, Dominguez 3, Rubert 3, Sergio 1

Bona campanya realitzada durant aquest 2013, quedant situats 
en 8è lloc, amb 6 partits guanyats, 1 empat, 7 derrotes, 30 gols 
a favor i 27 en contra. Pàg.:   44



INFANTIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEVÍ MONTAURA 1a REGIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ALEVÍ  AT MONTAURA 2a REGIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Resultats: 
MONTAURA 7 – SON CALIU 1 
MONTAURA 3 – COLLERENSE 0 
AT SON SERVERA 4 – MONTAURA 0 
MONTAURA 1 – ESPORLES 5 
SALLE 1 – MONTAURA 0 
MONTAURA 2 – CALVIÀ 2 
MONTAURA 1 – PETRA 2 
SAN PEDRO 2 – MONTAURA 1 
MONTAURA 3 – CAN PICAFORT 1 

Golejadors:  Serra 5, Dani 3, Salamanca 2, 
Company 2, Llobera 1, Riera 1, Expósito 1 

Situat amb 9è lloc a la taula amb 10 punts, 3 partits 
guanyats, 1 empat, 5 derrotes, 18 gols a favor i 18 en contra. 
Esperem que s’adapti al canvi de categoria. Ànims! 

Resultats: 
POBLENSE 3 – MONTAURA 3 
CAN PICAFORT 0 –MONTAURA 2 
MONTAURA 9 – SOLLERENSE 2 
MONTAURA 8 – BALEARES 6 
CIUTAT PALMA 8 – MONTAURA 3 
MONTAURA 4 – ARTÀ 9 
MONTAURA 3 – PLAYAS CALVIÀ 2 
MARGARITENSE 2 – MONTAURA 7 
MONTAURA 6 – LA SALLE 6 

Golejadors:  Arboledas 9, Toni Ripoll 8, Cañadillas 8, 
Fuster 6, Cardona 5, Facundo 2, Joel 2, Pau Gosálvez 1 

Cal felicitar aquest equip que ha anat millorant a cada partit, quedant situat al 5è lloc amb 17 punts, 5 partits 
guanyats, 2 empats, 2 derrotes, 46 gols a favor i 38 en contra. 

Resultats: 
XILVAR 9 – AT MONTAURA 3 
AT MONTAURA 3 – STA MARIA 2 
ARENAL 1 – AT MONTAURA 8 
AT MONTAURA 0 – P ARENAL 15 
AT MONTAURA 2 – SA FORTALEZA 15 
CONSTANCIA 11 – AT MONTAURA 1 
AT MONTAURA 1 – AT MARRATXÍ 7 
POLLENÇA AT 10 – MONTAURA 2 
AT MONTAURA 3 – SPORTWORLD 7 
INTERPLA 13 – MONTAURA 0 
AT MONTAURA 0 – BUNYOLA 17 
AT MONTAURA 1 – AT STA EUGÈNIA 5 
AT MONTAURA 2 – EM BINISSALEM 3 

Golejadors:  Iván 7, Álex Morro 6, Joel 4, Gelabert 2, 
Femenias 2, Llabrés 2, Sastre 1, P. José Gelabert 1 

Esperem que aquest equip vagi cap amunt el 2014, ja 
que ha quedat en el darrer lloc just amb 6 punts, 2 
partits guanyats, 26 gols a favor i 115 en contra. 
Ànims! 
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BENJAMI F-8  MONTAURA    BENJAMI F-8 AT MONTAURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

PREBENJAMÍ F-8  MONTAURA   PREBENJAMÍ F-8 AT MONTAURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultats: 
MONTAURA 4 – POBLENSE 1 
ALARÓ 1 – MONTAURA 5 
MONTAURA 4 – XILVAR 3 
BEATO 0 – MONTAURA 6 
MONTAURA 5 – CAN PICAFORT 1 
CONSELL 2 – MONTAURA 3 
MONTAURA 4 – BINISSALEM B 0 
CONSTANCIA B 0 – MONTAURA 3 
MONTAURA 4 – MURENSE 0 
SA FORTALEZA 1 – MONTAURA 6 
MONTAURA 1 – ALCÚDIA 5 
STA MARIA 0 – MONTAURA 12 
CAMPANET 1 – MONTAURA 2 
MONTAURA 3 – PORT POLLENÇA AT 0 
BINISSALEM A 3 – MONTAURA 0 

Golejadors:  Ariel Basso 19, Antoni Arrom 10, 
Toni Llompart 9, Josep Mira 8, Sergi Barragan 
7, Pau Sánchez 5, Joan Cabanellas 1 

Molt bona temporada, situat en 4t lloc havent 
guanyat 10 partits consecutius, sumen 39 punts 
amb 13 partits guanyats, dos perduts, 62 gols a 
favor i 18 en contra.

Resultats: 
POBLENSE 9 – AT MONTAURA 0 
AT MONTAURA 1 – ALARÓ 2 
MARIA SALUD 4 – AT MONTAURA 2 
AT MONTAURA 3 – BEATO 2 
CAN PICAFORT 4 – AT MONTAURA 2 
AT MONTAURA 0 – BINISSALEM 2 
SALLISTA 5 – AT MONTAURA 3 
AT MONTAURA 1 – MURENSE 3 
POBLENSE AT 8 – AT MONTAURA 0 
AT MONTAURA 1 – SPORTWORLD 2 
STA MARIA 0 – AT MONTAURA 2 
AT MONTAURA 6 – INTERPLA 1 
AT MONTAURA 4 – POLLENÇA AT 2 
MANACORINS 0 – AT MONTAURA 6 
AT MONTAURA 3 – EM BINISSALEM 3 

Golejadors:  Ariel 7, Biel Martorell 7, Cristian 
6, Joan Ferrer 2, Sergi Barragan 2, Gibert 1, 
Amengual 1, Serra 1 

Equip situat amb 19 punts en 9è lloc a la taula, 
amb 6 partits guanyats, 1 empat, 8 derrotes, 44 
gols a favor i 47 en contra.  

Resultats: 
MONTAURA 0 – PDN TESA 6 
XILVAR 4 – MONTAURA 1 
MONTAURA 7 – CAMPANET 0 
EM BINISSALEM 1 – MONTAURA 4 
MONTAURA 3 – BEATO 0 
POLLENÇA AT 1 – MONTAURA 7 
MONTAURA 2 – CAN PICAFORT 7 
MONTAURA 1 – ALCÚDIA 2 
 

LLOSETENSE 2 – AT MONTAURA 6 
AT MONTAURA 11 – SINEU 0 
AT MONTAURA 5 – BEATO 0 
BINISSALEM 1 – AT MONTAURA 2 
POLLENÇA AT 2 – AT MONTAURA 3 
AT MONTAURA 14 – CAN PICAFORT 0 
INTERPLÀ 0 – AT MONTAURA 5 
AT MONTAURA 7 – CONSELL 0 
ALARÓ 3 – AT MONTAURA 4 

Golejadors:  Sans 8, P. 
Amengual 7, Soto 4, 
Donaire 3, Palumbo 1 

Equip situat en el 8è lloc 
amb 12 punts, 4 partits 
guanyats, 4 perduts, 25 
gols a favor i 21 en 
contra. 

Golejadors:  Caimari 
17, Arboledas 16, Assier 
9, Gerard 7, Amengual 
4, Sans 3, Gual 3, Maura 
2, Muñoz 1, Sastre 1 

Equip situat en el 1r lloc 
amb 30 punts i tots els 
partits guanyats, 64 gols 
a favor i 9 en contra. 
Enhorabona!
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Penya Amics des Barralet, eren altres temps 

 
A la dècada dels anys 1980 un grup d’amics, units per la seva afició futbolera, de tant 
en tant anàvem a berenar. El grup, poc a poc, va augmentar i un bon dia decidiren 
posar-li un nom. Per acord va sorgir la penya Amics des Barralet, que no tenia res que 
veure amb la del Mallorca. 
Nombràrem tresorer i quasi cada dissabte i diumenge solíem anar a berenar. Sovint 
fèiem un dinar segons els resultats que havíem apostat en els partits Barcelona-Madrid. 
Un membre del grup era neutral, el seu equip era "Los Leones”, Atlètic de Bilbao. 
Arribàrem a ser famosos, fins i tot seguíem el CE Montaura, en els seus desplaçaments, 
ens en dúiem el berenar i el barralet. Record molt bé el dia que anàrem a Son Servera.  
Vull destacar un fet molt curiós que ens va passar, convidàrem a dinar en Tomeu Penya 
d'anfós al forn que havia pescat en Joan Ramon Reus. Després del dinar volíem que 
ens cantàs alguna de les seves cançons, ens digué que tot el dia cantaria, un dia per 
dinar i l’altre per fer matances. 
Anàvem a tots els bars de Mancor, també a Biniamar, sa Pobla a can Santi, al bar Fami, 
a Muro a can Tomeu. Quina felicitat ... 
El grup, com he dit abans, érem més que els que surten a la foto. Fent memòria, record 
en Bernat Mateu Bernardo, en Jaume Ramon Ramon, en Pep Amer Ullot, en Llorenç 
Abrines Gallineta, en Gabriel Pocoví Pastora, en Tomeu Bonafé Barraqueta, en 
Montserrat Fontanet s'Ametlà, en Pedro Trobat s'aparellador, en Gabriel Horrach 
Gabriel.  Algunes vegades venia Mn. Bartomeu Fons. 
 

 Comentaris per recordar: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Fotografia realitzada l'any 1930 al Santuari de Lluc 
 

 
 
Aquest grup d'homes i dones, l'any 1930, anaren d'excursió al Santuari de Lluc. Feren la 
visita obligada a la Moreneta de Lluc. L'excursió fou programada per la família Fontanet 
de cas Miet, propietària dels cotxes de línia i d'un taxi. Les cuineres, madò Margalida 
Martorell Rata i madò Francisca Pou Pastora, prepararen el dinar; encara que no sabem 
quin fou el menú, podem dir que s'ho passaren bé pel que es pot deduir de la imatge 
que enregistraren per al record i que vos presentam. 
Les persones que hi ha són: drets, d'esquerra a dreta, en Llorenç Martorell Miet, en 
Joan Martorell Vellaquet, na Francisca Martorell Miet, na Francisca Pou Pastora, na 
Catalina Martorell Garrovera, na Francisca Martorell Rata, n'Antònia Sampol Ropit.  
Asseguts i d'esquerra a dreta: en Miquel Mateu Moreneta, el següent desconegut, en 
Joan Martorell Trapenso, en Gabriel Martorell Figueta i en Miquel Reynés Escolà. 
 
Informació i fotografia facilitada per l'amo en Joan Fontanet de cas Miet. 
 
Foto arreglada per Eduard Rovira. 
 
Comentaris: Gabriel Pocoví de can Pastora. 
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