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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de 1994, recordarem: 
Que a les beneïdes de Sant Antoni, fetes baix una forta pluja, foren premiats el ca portat per 
Josep Coll i el cavall de Jaume Gost. La carrossa que obtingué el primer premi fou Santa Llúcia 
casa de tots, el segon per Desè aniversari del Club d’Esplai, i el tercer per les carrosses de 
Joan Mir i Bernat Suau. 
Que dia 18 de gener començaren les obres de millora de la xarxa d’aigua potable a diversos 
carrers a càrrec de Ramon Pons e Hijos S.L. amb un pressupost de 5.560.000 pessetes. 
Que durant el mes de febrer el Club d’Esplai celebrà el desè aniversari  del seu funcionament 
amb diversos actes. 
Que dia 12 de febrer, en el concurs de disfresses del ball de carnaval, foren premiats les 
Ratetes com el millor grup, la disfressa  més original fou per Tolo Mora i la millor individual per 
Llorenç Martorell. Els actes de carnaval també consistiren en la rueta infantil i el llavors molt 
popular ball dels casats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que dia 14 de febrer començà un curset de cuina mallorquina  a càrrec de Joan Abrines. 
Que dia 10 de març  començaren les obres de construcció de dotze xalets adossats a la finca 
es Pedregaret, a compte de l’IBAVI. 
Que dia 15 de març un grup d’alemanys estudiants de català visitaren Mancor i foren rebuts a 
l’Ajuntament. 
Que dia 17 de març Mn. Bartomeu Català, director del Projecte Home, pronuncià una 
conferència sobre prevenció de la drogodependència. 
Que dia 25 de març, l’Ajuntament aprovà el conveni subscrit amb la parròquia per la reforma i 
ús del local de l’antic Tele-Club. 
Que dia 30 de març reobrí les portes el Bar Pentagona baix la direcció de Joan Planas Cerdà. 
L’entrevista del trimestre fou realitzada a Bernat Gual Fiol “gros”. 
Dia 10 de gener nasqué Andrea Morro Mir. 
Dia 19 de març morí a Binissalem el mancorí Jaume Fontanet “rata”. 
 

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 26) 

Grup  les Ratetes que 
obtingué el primer premi en el 
carnaval de 1994 
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SANT ANTONI 2014 
18 i 19 de gener 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La celebració de Sant Antoni començà el dissabte
amb la preparació del fogueró, la barraca i el sopar. 

Com a novetat d’aquest any cal anomenà la I Mostra 
de Ball Mallorquí a càrrec de l’Agrupació Festa 
Pagesa de Mancor. 

El temps va permetre la 
ballada però impedí que la 
torrada es fes amb 
normalitat, s’hagueren 
d’estendre els paraigües i la 
sonada de ximbombes es va 
haver d’interrompre en 
vàries ocasions degut a la 
pluja que acompanyà la 
vetlada. 

La baixada del corb i les 
beneïdes comptaren amb una 
gran expectació.  En Macario 
es va fer pregar  però va 
satisfer a tots els presents. 

Com anècdota cal mencionar que el corb arribà a la 
barraca abans de Sant Antoni i Sant Pau. 

Les beneïdes comptaren amb gran varietat d’animals, 
els premiats per ser considerats de més interès foren: 

� Ses cabres  de Miquel Bonafè 
� Es ca  de Victor Estrany 
� Es cavall de Miquel Amengual 
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En total foren set les carrosses que desfilaren i tan 
sols per això ja obtingueren 60 euros per sufragar les 
despeses. 

SA CASETA 

SA BODEGUETA

SA FÀBRICA DE CAPELLS 

Les premiades varen ser: 

ELS SABATERS

2n premi 
AIXÒ ÉS MEL 

1r premi 
BAIXADA DEL CORB 

3r premi 
LA PEIXATERIA 
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   CARNAVAL 2014 
           28 de febrer a 4 de març 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots els infants de Mancor han pogut gaudir 
del carnaval en les diferents activitats 
organitzades a l’escola, a l’escoleta, a la 
biblioteca, a l’esplai … 

Aquest any foren dues animades i colorides comparses 
de mancorins les que participaren a la rua d’Inca. 

El dissabte tengué lloc el tradicional ball-concurs de disfresses 
animat pel Trio Luz de Luna al bar de can Bernat. 
Aquests foren els premis a les millors disfresses: 

1r premi comparsa
MOIXOS

2n premi comparsa 
FORMIGUES 

3r premi comparsa 
ANIMADORES 

Premi comparsa més divertida 
ANIMADORES 

Individual masculí
Biel Beltrán 

Individual femení
Maria Antònia Coll 
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El diumenge la rueta infantil fou 
animada pel grup PLOU I FA SOL, els 
infants s’ho passaren de lo millor i 
quedaren ben satisfets amb la bossa 
de llepolies que se’ls repartí.  

Per acabar amb el carnaval tengué lloc 
l’enterro de la sardina. 

L’acte comptà amb la presència d’un bon grupet de dolorores que 
juntament amb  alguns membres de la Valltukada acompanyaren la 
sardina des de l’ajuntament fins a la plaça de Baix on el DOL fou 
incinerat al fogueró. 

La vetlada i el carnaval finalitzà amb el sopar de sardina torrada. 
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                                        AJUNTAMENT 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 8 DE GENER 
DE 2014 

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot 
favorable dels regidors del PP i de la regidora 
del PSOE i l’abstenció dels regidors del PSM-
IV, permetre fixar les sessions ordinàries amb 
un marge de maniobra de cinc dies d’antelació 
i cinc dies de posposició sense que es pugui 
alterar la periodicitat de les sessions, i sempre 
mitjançant resolució motivada. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors del PSM-IV i la regidora del 
PSOE  i el vot en contra dels quatre regidors 
del PP i el vot de qualitat del batle, acorda 
rebutjar dues de les mocions presentades pel 
grup municipal PSM-IV: 

1. Sobre la declaració dels símbols 
d’interès local a favor de la llibertat 
d’expressió. 

2. Per demanar la bonificació de l’impost 
de vehicles de tracció mecànica als 
vehicles elèctrics i als híbrids. 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat la 
moció presentada pel grup municipal PSM-IV 
per demanar l’obertura, el marcatge i la neteja 
de tots aquells camins que per acord plenari 
de 30 de maig de 2013, es varen incloure a 
l’Inventari de Bens Municipals de Mancor de la 
Vall. 

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot 
favorable dels regidors del PP i l’abstenció 
dels regidors del PSM-IV i de la regidora del 
PSOE, prendre coneixement de la designació 
de la regidora Leonor Coll com a regidora 
Tresorera. 

En el mateix Ple s’informa sobre la renúncia al 
càrrec de regidora de Dolors Busquets. 

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

PRECS 

1.- Que l'Ajuntament de Mancor de la Vall 
sol·liciti amb urgència un informe tècnic a 
l'òrgan competent de la Conselleria d'Educació 
(IBISEC) on es garanteixi la seguretat de 
l'estructura de l'edifici i que de seguida que 
s'hagi fet aquest informe es faci arribar al 
Consell Escolar del CEIP Montaura i s'informi 
a aquest ple. 

Per maig de l’any passat el tècnic municipal i 
el batle, a resultes de la petició de la directora 
de l’escola, varen anar a veure les deficiències 
presumptament estructurals que patia el 
Centre. En aquell moment, el tècnic va trobar 
que no eren unes anomalies importants. 
Avui el tècnic s’ha desplaçat a veure un altre 
vegada el Centre i procedirà a demanar una 
segona opinió a l’IBISEC perquè ens 
assegurin que no hi ha cap risc per la integritat 
de les persones. 

2.- Que l'Ajuntament de Mancor de la Vall 
convidi els habitants del municipi a través 
d'algun fòrum de participació ciutadana, com 
podria ser l'Agenda Local 21, o altres, i en un 
espai de temps limitat, a decidir quines serien 
les inversions prioritàries on poder actuar amb 
la subvenció del Consell de Mallorca. 

A través del Consell Insular s’està elaborant el 
projecte tècnic anomenat “Alineació del carrer 
Pedregaret i millora de la zona esportiva” i 
aprofitant que ens han concedit cooperació 
tècnica per a la redacció del projecte, es 
demanarà una subvenció per desenvolupar 
aquest. 
Trobam que és l’equip de govern que han triat 
les urnes els que han de decidir quins 
projectes s’han de dur a terme. 

3.- Que l´Ajuntament de Mancor de la Vall 
acordi construir una marquesina que serveixi 
d'aixopluc pels usuaris del bus de línia de 
Transport de les Illes Balears, i que aquesta 
marquesina es construeixi tenint en compte 
l'entorn arquitectònic del lloc on s'ha de situar. 

Ho tindrem en compte i estudiarem la 
possibilitat de la seva construcció. 

PREGUNTES 

1.- Tenim entès que el RCD Mallorca ha 
obsequiat a l'equip de Govern amb uns 
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abonaments per assistir gratuïtament als 
partits que aquest equip de futbol jugui com a 
local. Demanam: qui es beneficia fins ara 
d'aquests abonaments? I proposam que siguin 
sortejats entre tots aquells residents a Mancor 
que tenguin interès en assistir-hi. Seria 
possible aquesta mesura? 

Estan a disposició del qui ho sol·liciti i es pot 
demanar al regidor d’Esports. 

2.- En la web de l'Ajuntament de Mancor surt 
un recull de premsa amb tota la informació 
relacionada amb Mancor. Qui fa aquest recull 
de premsa? Per què no hi surten totes les 
notícies sobre Mancor que surten als diaris? 
En concret, hi trobam a faltar les notícies 
referents a les sentències judicials sobre les 
cases de Biniatzent (5 de desembre i 24 de 
desembre), que varen sortir en tots els diaris 
illencs, i creim que el poble de Mancor 
necesita estar-ne informat. 

El recull de premsa es fa des del Consorci 
d’Informàtica. Ja fa uns anys, per part de tots 
els grups polític es va arribar a l’acord de no 
penjar a la web dels ajuntaments notícies 
relacionades amb sentències judicials per no 
crear polèmiques innecessàries. 

3.- Al darrer Plenari Extraordinari del 23 de 
desembre de 2013, en la seva resposta per 
escrit a la nostra moció demandant informació 
al poble i assumpció de responsabilitats 
polítiques per les il·legalitats urbanístiques de 
Biniatzent d’Alt, vostès, entre altres coses, ens 
contestaren que, “No queda clara la bona fe 
dels qui 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”. Ens poden dir exactament què 
volen dir amb això? 

Crec que està prou clar: els qui assenyalen 
ara, que apel·lin a la seva consciència. 

4.- La Sentència 402/2010 i ratificada en la 
Sentència d’Apel·lació 889/2011 diu, en el 
segon punt del Fallo “Condenar al 
Ayuntamiento de Mancor de la Vall a adoptar 
cuantos actos sean necesarios para la 
adecuación de la realidad infringida y, en su 
caso inclusive, la demolición en las obras 
realizadas al amparo de las licencias de obras 
concedidas a favor de D. Simón Alba Reynes 
que han sido objeto de anulación en esta 
Sentencia”. Queda clar que allò que anul·la 
aquesta Sentència són les llicències d’obres 
donades per aquest Ajuntament. Entenent que 
tant si el que es va construir era el que 
emparaven les llicències, com si es varen 
executar obres diferents al que estava 

llicenciat, pot el Batle assegurar, que amb 
aquests condicionants, podrà repercutir el cost 
de la demolició al Sr. Alba, tal i com ens va 
contestar per escrit al Ple Extraordinari de 23 
de desembre de 2013? Sí o no? 

El batle no pot assegurar res. El batle pot 
donar la seva opinió basada en els criteris dels 
tècnics municipals. En aquest sentit, els 
tècnics consideren que els costos d’aquesta 
demolició sí són repercutibles a l’administrat i 
podran ser reclamats una vegada feta la 
demolició. 

5.- Ens podeu detallar quines són aquestes 
línies d’actuació que pensa seguir 
l´Ajuntament per tal que el cost de les feines 
d´esbucament no derivin a les arques 
municipals? 

Una vegada executada la demolició, es durà a 
terme la reclamació dels seus costos a 
l’administrat de forma amistosa o judicial. 

6.- Com estan els tràmits de l’escola nova? 
Què es farà amb la partida pressupostària del 
2013 destinada a l’adquisició dels terrenys i 
que no s’ha executat? 

És la mateixa resposta que a l’anterior vegada 
que es va demanar el mateix: Encara estam 
pendents de la tramitació de les Normes 
Subsidiàries. 

7.- Ja fa dos anys que es va aprovar el Pla 
d’acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de 
Mancor. Teniu previst incloure en el 
pressupost de 2014 qualque acció de les que 
es recomanaven? 

S’han fet un parell d’estudis i s’han demanat 
pressuposts per canviar l’enllumenat públic, 
però els tècnics ens aconsellen que esperem 
a que es millorin les condicions tecnològiques, 
així i tot, aquest Nadal, s’ha duit a terme, el 
canvi de l’enllumenat nadalenc per bombetes 
de baix consum energètic. 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 28 DE 
GENER DE 2014 

Francisco Villodres Gómez jura el càrrec com 
a regidor pel grup municipal del Partit Popular, 
substitueix a la regidora Dolors Busquets. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 5 DE MARÇ DE 
2014 
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El batle dóna compte de la nova resolució 
organitzativa: 

- Regidor delegat de les àrees de 
Cultura, Gent Gran, Festes, Medi 
Ambient i Món Rural: Pep Frontera. 

- Regidora delegada de les àrees de 
Comerç i Indústria, Educació i Salut: 
Leonor Coll. 

- Regidor delegat de l’àrea d’Esport: 
Jaume Martorell. 

- Les àrees d’Urbanisme, Personal, 
Manteniment i Turisme seran 
assumides directament pel batle: Joan 
Toni Ripoll. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors  del PP i l’abstenció dels regidors 
del PSM-IV i PSOE, acorda aprovar els 
representants de la Corporació davant els 
diferents òrgans col·legiats: 

- Mancomunitat des Raiguer: Joan Toni 
Ripoll. 

- FELIB: Joan Toni Ripoll. 
- Tic Mallorca: Joan Toni Ripoll. 
- Consell Escolar: Francisco Villodres. 
- Consorci Pla d’Infraestructures: Joan 

Toni Ripoll. 
- Consorci d’Aigües de les Illes Balears: 

Joan Toni Ripoll. 
- Fons Mallorquí de Solidaritat: Leonor 

Coll. 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot en contra 
dels cinc regidors del PP i el vot a favor dels 
regidors del PSM-IV i de la regidora del PSOE, 
acorda rebutjar la moció presentada pel grup 
municipal PSM-IV per demanar la bonificació 
de part de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica als vehicles industrials i d’autònoms. 

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

1. Instar al Govern de l’Estat a retirar 
l’avantprojecte sobre la Llei de 
protecció de la vida del concebut però 
no nascut. 

2. Instar al Govern de les Illes Balears a 
que exigeixi al Ministeri d’Indústria del 
Govern d’Espanya la paralització dels 

sondejos sísmics i les prospeccions 
petrolíferes a les Illes Balears. 

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

PRECS 

1.- Atès l'elevat nombre de cans que hi ha a 
Mancor i l'incompliment sistemàtic de la 
normativa sobre animals, sol·licitam que 
l’Ajuntament habiliti un espai destinat a poder-
hi amollar cans a dins (pipicans). Els requisits 
serien que estigui ben tancat, net i que disposi 
de recipients on poder abocar les femtes dels 
cans. Prioritàriament estaria bé que es pogués 
ubicar en un solar públic, especialment en la 
zona del poliesportiu ara que està previst 
remodelar-la i un dels espais buits podria ser 
utilitzat a tal efecte. En cas de no ser possible, 
plantejam la possibilitat d'arribar a acords 
temporals amb propietaris de solars privats 
que estiguin buits i que segons la normativa 
de tancament de solars haurien d'estar 
tancats. 

El batle contesta que des de fa quinze dies 
està comanada una paperera amb bosses que 
s’ubicarà a la Plaça d’Espanya. 

2.- Atès que hi ha molta gent que fa exercici 
pels camins que surten de la plaça d’Espanya 
i tenint en compte que allà hi ha espai, podríeu 
aprofitar part de la subvenció que dóna el 
Consell de Mallorca per instal·lar aparells per 
fer estiraments i exercici per a adults allà? 

El batle respon que aquesta petició està 
damunt el seu programa electoral, i si aquest 
any és possible ho posaran però no es pot 
aprofitar la subvenció del Consell. 

3.- Fa anys que demanam que s'arreglin 
diversos fanals i altres desperfectes de la via 
pública. Per exemple, els forats en terra que hi 
ha a la part final del passeig del pont. A més 
d'arreglar-los demanam dues coses: 
- el compromís de l'Ajuntament d'informar (per 
internet, per exemple) de tot allò que es va 
arreglant. 
- crear a la web o al facebook de l'Ajuntament 
un apartat on tothom pugui donar avís dels 
desperfectes a la via pública.  
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El batle diu que aquests forats que hi ha al 
passeig del pont està previst que, quan es faci 
la rotonda, es tapin; pareix que aquesta, es 
farà a final d’any segons li va dir el director de 
les obres. Pel que fa al compromís d’informar, 
ha de dir que tot el que fa no té temps 
d’escriure-ho, que com vivim a un poble petit 
el que es va arreglant es veu. I respecte a 
poder donar avís dels desperfectes mitjançant 
la pàgina web, ja està previst, ell ha rebut 
suggeriments dels veïnats, hi ha un apartat 
que es diu “Governa amb nosaltres” i des 
d’allà es poden enviar  els avisos. 

PREGUNTES 

1.- Molt sovint hi ha vehicles mal estacionats 
arreu del poble, en alguns casos impedint la 
circulació de vehicles amples com furgonetes 
o ambulàncies. Quines mesures pren 
l’Ajuntament i el policia municipal per evitar 
que això passi? Tal vegada es podria fer una 
campanya informant als conductors incívics 
que aparcant malament perjudiquen a la resta 
de veïnats, mitjançant cartells en els bars i 
comerços. 

S’entrega als regidors la resposta redactada 
per la policia local que diu així: 

“És conegut per tots que estacionar 
incorrectament suposa un greu perjudici per 
als altres conductors. Quan un conductor 
estaciona a un cantó perjudica el correcte 
funcionament de la circulació rodada de 
vehicles.  
Coneixent aquesta Policia Local els greus 
problemes que ocasionen aquests fets, s’han 
pres les següents mesures: 

- S’han instal·lat senyals de trànsit per 
evitar la circulació de vehicles de grans 
dimensions  a carrers com per 
exemple, el carrer Principal o el carrer 
d’Es Fang  

- També s’han pintat a les vies públiques 
algunes marques vials per a impedir 
l’estacionament de vehicles per facilitar 
la circulació rodada, com al cantó del 
carrer Santa Llúcia o a les cantonades 
de la intersecció del carrer Margalida 
Sintes-carrer Massanella. 

La Policia Local té coneixement de la 
problemàtica referida essent menys flexible a 
l’hora de sancionar aquest comportament. Per 
aquest motiu l’any 2013 s’han realitzat un 
nombre superior de denúncies per 
estacionament indegut comparat amb l’any 
2012.” 

2.- El maig de 2013 el ple de l’Ajuntament 
aprovà adherir-se a la Xarxa de municipis 
Ramon Llull. Des de llavors, quines actuacions 
i acords s’han produït? Per què no va assistir 
cap representant de l'Ajuntament a la reunió 
de la Xarxa que es va fer el passat 19 de 
febrer? 

No, per motius d’agenda no hi vàrem poder 
assistir. 

3.- Seguim rebent queixes de la gran quantitat 
de femta de ca que hi ha a la via pública. 
Quantes sancions per incompliment de 
l'ordenança que regula els cans s'han posat? 

S’adjunta resposta redactada per  la policia 
local que diu el següent: 

“Degut a les queixes veïnals per l’existència 
als carres de molts d’excrements de cans, es 
va demanar un increment en la neteja de 
carres, i dos o tres pics per setmana un home 
de la brigada municipal de manteniment 
s’encarrega de la recollida a peu, carrer per 
carrer, de recollir tots els excrements de ca.  
Durant els darrers mesos s’han anant 
distribuint per tot el municipi papereres perquè 
els veïnats pugin amollar els excrements en 
aquestes. S’han instal·lat papereres 
estratègiques a llocs com el passeig d’Es 
Pont, la plaça de Baix, els accessos de la volta 
llarga, a la avinguda del cementeri...  
La darrera mesura adoptada encaminada a 
disminuir l’abundant existència d’excrements, 
és comprar papereres exclusives per a 
excrements de ca que s’aniran distribuint poc 
a poc pel municipi, sempre que la seva 
utilització sigui l’esperada.   
Des de la Policia Local s’han impulsat 
campanyes informatives amb la redacció de 
tríptics, col·locació i distribució de cartells 
informatius pels bars i per diferents vies del 
municipi. 
Tot així, els veïnats no s’han conscienciat del 
greu perjudici que suposa no recollir els 
excrements de ca.  
Des de Batlia es va requerir a la Policia Local 
perquè prioritzats en aquest tema, però vàrem 
traslladar les dificultats que suposa denunciar 
al lloc dels fets als ciutadans que no recull els 
excrements, ja que al detectar la presència 
policial sí que retiren els excrements. Per 
aquest motiu, és imprescindible la màxima 
col·laboració veïnal per a poder arribar a 
denunciar als transgressors de l’ordenança.  
No obstant, la Policia Local ha realitzat durant 
l’any 2013 un total de 7 actuacions policials 
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amb cans, i ha retirat de la via pública 4 cans 
sense propietari.” 

4.- Atès que els terminis per esbucar les obres 
il·legals de la finca de Biniatzent d'Alt no s'han 
complert (dia 1 de març acabava), pot suposar 
un nou sobrecost per a les arques municipals?  

No. L’adjudicació de les obres s’ha fet en 
temps i forma però la propietat no ens ha 
deixat passar. En aquests moments s’està 
esperant l’autorització del jutge. 

5.- Quines obres de millora ha fet l'empresa 
concessionària de l'aigua des de l'entrada en 
vigor de la darrera pujada tarifària? Ja s’ha 
solventat l’electrificació del pou de sa 
Vinyassa? Si és que sí: com s’ha fet? Si és 
que no: qui pagarà les despeses? Es valorarà 
fer ús d’energies renovables per fer funcionar 
el motor d'extracció i bombeig de l'aigua? 

S’adjunta resposta redactada per l’empresa 
concessionari com annex a aquesta acta. 
Entre les millores realitzades cal destacar:  

- Renovació de canonada, neteja 
d’incrustacions calcàries i mallat de 
xarxa. 

- Instal·lació d’equips de telecontrol a la 
font des Prat. 

- Construcció i muntatge de la caseta de 
cloració del dipòsit de Santa Llúcia. 

- Muntatge i adaptació del grup de 
pressió en el dipòsit de la Font. 

- Substitució de tota la canonada, la 
bomba i el motor en el pou de Sa 
Vinyassa. 

6.- Quina part del pressupost de 2014 es 
dedicarà al Pla d'Accions d'Energia Sostenible 
(PAES)? Quines actuacions teniu previstes 
fer? 

Com se vos ha comunicat en altres ocasions, 
es faran actuacions quan per part del Consell 
o del Govern es facin convocatòries de 
subvencions. Del contrari si hagués de sortir 
dels ingressos propis de l’ajuntament 
suposaria més càrrega pels ciutadans. 

7.- Quan, com i a qui es convocarà per decidir 
quin serà el programa de les festes de Sant 
Joan? 

Durant tot l’any són benvingudes i escoltades 
totes les idees que és facin per gaudir d’unes 

bones festes tant de Sant Joan com d’altres. 

8.- Vist que actualment estam en procés de 
canvi de metge de capçalera, es pot tornar a 
demanar que hi hagi un horabaixa a la 
setmana d’atenció i consulta mèdica? 

Ja es va demanar i es tornarà demanar. 

9.- És possible que es facin mesures de 
pressió davant la Conselleria de Salut per tal 
de que Mancor disposi d'un metge titular que 
ocupi la plaça i no hi hagi rotacions tan 
continuades com està passant darrerament? 

És cert que en aquests moments pel centre de 
salut del nostre poble han passat diferents 
metges. Degut a això ens vàrem posar en 
contacte amb la conselleria de Salut, ens 
explicaren que el qui ocupa la plaça de 
Mancor està en comissió de serveis a un altre 
centre des de fa molts d’anys; la persona que 
hi havia en el seu lloc aquests darrers anys 
ara ha demanat trasllat a un altre plaça. Per 
tant esperam que aquest mes de març la 
plaça sigui ocupada per un altre interí. 

10.- Quan teniu previst començar a dissenyar 
el pla turístic de Mancor? Quin procediment 
pensau fer servir per a realitzar-lo? Teniu 
previst obrir el pla a la participació ciutadana?  

Quan la modificació de les Normes estigui 
aprovada. 

11.- En quin punt està l'elaboració del mapa de 
clavegueram? 

D’acord amb el que ens ha comunicat 
l’empresa concessionària, l’elaboració 
d’aquest mapa està molt avançada. 

12.- S'han mantengut contactes amb la 
Direcció Insular de Medi Ambient per arreglar i 
marcar els camins públics, tal i com vàrem 
acordar en el darrer plenari? Quins contactes 
s'han fet i amb quin resultat?  

Sí. Per part de la Direcció Insular de Medi 
Ambient tan sols es rehabiliten i es senyalitzen 
els camins que formen part de la xarxa 
senderista del Consell. 

13.- S'ha demanat ja a la Conselleria 
d'Educació que torni els doblers que 
s'estalviaren degut a la vaga dels docents, en 
forma d'inversió a l'escola Montaura, tal i com 

Pàg.:  14



es va acordar per unanimitat en la sessió 
plenària de dia 6 de novembre de 2013? 

En data 27 de desembre de 2013, amb 
Registre de Sortida núm. 426 de la mateixa 
data, la secretària va donar trasllat de l’acord 
de dit Ple a la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats. 

14.- Al quartet que serveix de magatzem del 
pavelló s'hi ha solventat ja el problema 
d'entrada d'aigua quan plou?  

Sí. 

15.- Es podrien comprar els solars per a 
construir la nova escola amb els doblers de la 
subvenció del departament de Cooperació 
Local del Consell Insular? Comprant-los amb 
aquests doblers, el poble s'estalviaria uns 
doblers destinats a inversió directa, de manera 
que es podria reduir la pressió fiscal de les 
taxes i impostos directes municipals. 

No. S’ha fet la consulta, però degut a que 
aquests terrenys, encara no conten amb la 
qualificació urbanística pertinent no es pot 

demanar. 

16.- Ja ha arribat a l’Ajuntament l'informe de 
l'IBISEC damunt les deficiències de l'escola? 
Ens podeu donar una còpia de l'informe? 

Una tècnica de l’IBISEC va visitar el centre, va 
explicar que no suposa cap perill. Tot d’una 
que arribi l’informe se’ls passarà còpia. 

17.- Quantes vegades a l'any s'han d'arreglar 
els banys de l'escola? Ja que molt sovint 
s’embossen, quin cost té per a l'Ajuntament 
desembossar-los? 

S’arreglen totes les vegades que faci falta. 
Moltes vegades és degut a la quantitat de 
coses que s’hi tiren dintre, cal pensar que són 
infants els usuaris. No s’ha quantificat el cost. 

18.- Existeix un compromís o promesa de 
venda per part dels propietaris dels solars on 
s’ubicarà la nova escola, a fi de que no es 
pogués tornar enrere en la venda dels solars? 

En aquests moments s’està negociant amb els 
propietaris. 

 

 

 

 
Per altra banda, com a prova pilot s’ha 
col·locat el primer “toilekan” al Passeig 
des Pont. Amb aquesta iniciativa es 
pretén que tots els amos de cans en 
facin un bon ús, i així contribuir en 
mantenir els carrer del poble nets en 
benefici de tots.  

Durant aquest primer trimestre de 2014 una brigada 
d’operaris de l’IBANAT de la Conselleria de Medi 
Ambient del Govern, a petició de l’Ajuntament de 
Mancor, realitzà treballs de neteja forestals als 
voltants de l’oratori de Santa Llúcia i al camí d’accés. 
Amb aquesta actuació es pretén prevenir i evitar 
possibles incendis forestals.  
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ESGLÉSIA LOCAL 
 

 
Qui farà redolar la pedra? 

El primer dia de la setmana abans, abans de què sortís el sol, Maria 
Magdalena i Maria, la mare de Cleofàs, Joana i Salomé, es dirigien 
cap al sepulcre amb els aromes que havien preparat per ungir el cos 
de Jesús. Pel camí pensaven:qui ens farà redolar la pedra de 
l’entrada de la tomba? Però quan hi arribaren, sorpreses, 
comprovaren que la pedra que tancava el sepulcre havia estat 
moguda. Quan entraren i els seus ulls s’acostumaren a veure-hi fins 
la foscor, mentre cercaven el cos de Jesús sense poder-lo trobar, no 
sabien què havien de pensar: Jesús no hi era, havia ressuscitat!! 

Qualque cosa inesperada havia passat aquell matí. La novetat va 
irrompre de cop i es va obrir camí allà on semblava que tot estava clos i a les fosques. La pedra no va 
poder retenir la mort. La mort va redolar per la força de la Resurrecció. La llum d’una nova albada va 
esclatar per sempre. No hi ha cap dubte,  és possible, Jesús ens ha obert les portes. Ja no hi ha més 
pedres en el camí. Ell és el camí. 

La mort ha redolat definitivament, però als nostres ulls els costa de veure i els nostres cors incrèduls, 
com el de Tomàs, encara troben moltes “pedres” en el nostre camí, “pedres” que ens impedeixen anar 
més enllà de nosaltres mateixos, de superar les nostres pors;  “pedres” que no ens deixen veure el 
Ressuscitat allà on ens trobam; “pedres” que ens limiten, ens impedeixen avançar, ens tanquen el camí; 
“pedres” que ens roben l’esperança  i l’alegria. 

Avui encara seguim aferrats a aquestes  “pedres” i correm el perill de caminar cap al futur privats de 
l’esperit del Ressuscitat. 

Jesús ha vençut el poder de la mort. En aquest any, ens cal refermar la nostra vida, demostrar la nostra 
esperança, recuperar l’esperit profètic per a promoure un esperit més humà, orientat cap a la 
construcció activa del Regne de Déu. Necessitam recuperar l’alegria, aquella que té gust de saber 
compartir el què som i el que tenim, de solidaritat, d’unir forces entre tots per tal de superar les 
dificultats. És més necessari que mai que les nostres paraules  vagin acompanyades de gestos d’amor, 
de misericòrdia i de perdó. És urgent confirmar la nostra fe, una fe profunda i confiada en Jesús , que 
morí i ressuscità, i avui, continua viu entre nosaltres. 

Tal com diu Leonardo Boff, “per la resurrecció de Jesús, el cristianisme deixa de ser una religió 
enyoradissa que commemora un passat. És una religió de present que celebra la seguretat d’una 
presència viva i personal.” Visquem, per tant, d’una manera ben intensa aquest temps de Pasqua!  I que 
la presència de Jesús ressuscitat il·lumini el nostre caminar a cada moment. 
 
Celebracions de la Setmana Santa de la 

Parròquia de Mancor de la Vall 
Convidar-vos moltíssim a les nostres celebracions de la 
Setmana Santa de Mancor, sempre amb el caràcter 
senzill i proper que tenen, ja que són el núcli de la nostra 
fe cristiana. Aquest és el calendari de les celebracions 
d’enguany: 

� Diumenge dia 13 d’abril. Processó i eucaristia del 
Ram  a les 12h. 
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� Dimecres dia 16 d’abril, celebració de la Missa Crismal a la Seu de Mallorca a les 19h. 
� Dia 17 d’abril, Dijous Sant, celebració del  

Sant Sopar del Senyor a les 19h. 
� Dia 18 d’abril, Divendres Sant, celebració de 

la mort del Senyor a les 19h i després 
processó. 

� Dia 19 d’abril, Dissabte Sant (Vigília 
pasqual), la celebració més important de 
l’any  on renovam la nostra fe, les aigües 
baptismals  i som convidats a ser llum enmig 
del nostre poble, a les 20h. 

� Dia 20 d’abril, Diumenge de Pasqua, on 
celebram la Resurrecció del Senyor, a les  
9:30h processó de l’encontre i eucaristia (la 
col·lecta serà per les obres de la Parròquia). 

� Dia 21 d’abril, Dilluns de Pasqua,  on 
celebram la nostra germanor amb tot el 
nostre poble. Pancaritat a Sta. Llúcia amb la 
celebració de l’eucaristia a les 12h. 

 
Carta Pastoral del Sr. Bisbe Mons. Javier Salinas 

Durant el passat mes de març, s’ha anat fent la presentació a Palma, Inca i Manacor, de la nova carta 
pastoral escrita pel nostre Bisbe de Mallorca. Després d’aquestes presentacions, a partir del mes de 
juny tots els grups cristians de l’illa analitzaran la situació de l’Església de Mallorca des de la trobada 
personal amb Jesucrist i a partir del document del Papa i de les indicacions de la Carta Pastoral 
“Caminam per una Església en sortida” que ha dirigit el Bisbe als fidels.  Aquests treballs desembocaran 
el proper mes de novembre en un Congrés Diocesà d’Evangelització que plantejarà nous camins per 
afrontar el futur de l’Església de l’illa.  

Podeu descarregar-vos el document d’internet de la següent direcció: 
http://www.bisbatdemallorca.com/documents/carta_pastoral/carta_pastoral_2014.pdf 
 
Canvis a la il·luminació de la Parròquia 

Fa un temps que a la Parròquia estam patint problemes d’il·luminació, més ben dit amb el distribuïdor 
d’electricitat, per la penalització mensual imposada pel consum excessiu d’electricitat. En el model 
actual, era necessari fer una ampliació de la potencia contractada, lo qual hauria provocat haver de fer 
bona part de la instal·lació elèctrica de la Parròquia nova, lo qual suposava una despesa descomunal. 
Des dels assessors del Bisbat, se’ns va recomanar per estalviar aquests gastos i millorar l’eficiència 
energètica i per tant el consum, canviar la majoria de la il·luminació de la Parròquia a focus tipus LED 
que redueixen un 85% el consum d’electricitat, i fa innecessària l’ampliació de potència que hagués 
resultat tan cara.  

Per aquest motiu anireu veient que progressivament s’aniran modificant tots els llums de la Parròquia, la 
qual cosa suposadament quedarà acabat abans de Pasqua. Era un gasto necessari per evitar un gasto 
molt major, però de totes maneres s’ha comptat amb un pressupost d’uns 1.200 € entre compra de 
material  i muntatge. 

Crec que serà un benefici per a tots tant a curt com a llarg termini tot i la despesa que ha suposat, com 
sempre continuam comptant amb les vostres aportacions.  Moltes gràcies per tot el què feis.  
 

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

L'ORGUE DE L'ESGLÉSIA DE MANCOR (1856 - 1925?) 

La presència del cant en les manifestacions religioses és una constant de tots els temps. 
En el cas concret del cristianisme hi ha testimonis de les pregàries cantades en les 
primeres reunions dels creients. L'expressió, però, de la realitat musical té un segon 
component, que, tot i ser secundari en quant es fa servir d'acompanyament, ha 
esdevingut també imprescindible com la mateixa veu. Ens referim a L'ORGUE. 

L'orgue és, i històricament ha estat, l'instrument que s'usa a les esglésies cristianes per 
acompanyar la litúrgia dels cants de les scholes i dels fidels. 

Aclarem que, en referir-nos a aquest meravellós instrument, no parlam dels orgues, com 
el que tenim ara a Mancor, ni als harmòniums com el que férem servir fins a l'any 1970. 
Els orgues, com el de l'objecte del present escrit, és un instrument molt complex de 
construcció artesana i funcionament totalment manual. Les conquestes tecnològiques 
només han influït en la producció de l'aire, que a partir dels anys seixanta, almanco a 
Mallorca, es fa mitjançant un motor elèctric. Els orgueners són una barreja de fuster i 
músic dotats d'una gran sensibilitat tant en l'art de la fusta com en el del sons. 

Fins a l'any 1856 a l'església de Mancor no apareix cap referència a instruments musicals 
(1). Així es dedueix de les actes del Consell de Mancor, de què el Fons B. Fiol de l'arxiu 
municipal té còpies, des de 1680. A les actes trobam expressions com "se cantaron unas 
solemnes completas", "se cantó misa mayor", "se cantó un solemne trisagio por la música 
de Selva". Per cert, "la música" de Selva va acudir en diferents ocasions, circumstància 
normal, considerant que abans de la creació de la vicaria in càpite, el 1771, l'església de 
Mancor depenia del rector de Selva. 

L'església nova va ser beneïda el 1843, dia 
27 d'agost. Tot Mancor festejà l'event durant 
dos dies amb presència de moltíssims forans. 
Els cants solemnes de la festa no foren 
enaltits amb acompanyament d'orgue, perquè 
no n'hi havia encara. Uns anys més tard, el 
17 de març de 1847, es traslladaren, en 
processó, les relíquies de San Probo des de 
Massanella fins a l'església, amb 
acompanyament de la "música" de Selva i "es 
cantà" missa major, però també "a capel.la". 

Tomàs Carvallo, vicari in càpite de Mancor de 
1842 a 1885, testimonia molt sòbriament, "el 
mes de mayo de 1856 tocó el reloj por 
primera vez... el mes de octubre de este 
mismo año se tocó por primera vez el órgano 
que fue el día de Nuestra Señora del 
Rosario". Res no sabem si el poble va festejar 
la novetat. Mai no havia hagut fins aleshores 
a l'església de Mancor un instrument 
d'aquestes característiques, que tan 
solemnitza i enalteix les litúrgies. La notícia 

Orgue de Lloseta 
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és així de seca i per saber-ne els detalls hem hagut d'acudir a fonts alienes. 

Tradicionalment totes les esglésies de Mallorca han tengut el seu orgue, més gran o més 
petit, més ric o més pobre, segons la "categoria" del temple, i, paral·lelament, Mallorca ha 
produït grans orgueners, constructors d'orgues. Si exceptuam Biniamar, on mai no hi 
hagut orgue, totes les esglésies que ens envolten mimetitzen el seu interior amb un orgue 
col·locat al cor o damunt d'una capella lateral, amb la façana entubada orientada al mig 
per a una bona audició. Caimari, Moscari, Campanet, Búger, totes les esglésies d'Inca - 
excepte la moderna de Crist Rei - Binissalem i Lloseta són l'exemple del que he afirmat. 

Mancor tampoc no té orgue, però en tingué. Malauradament va desaparèixer l'alta silueta 
que embellia el temple no només pels sons que s'hi desprenien sinó per la mateixa 
presència, l'orgue és considerat el Rei dels Instruments. 

L'orgue de l'església de Mancor fou construït pel llucmajorer ANTONI PORTELL i 
FULLANA, entre 1856 i 1857. Tretze orgues mallorquins es deuen a la mà d'aquest 
orguener, la majoria petits i senzills de registració, com el de Lloseta i Santa Eugènia que 
es poden considerar germans bessons del de Mancor. El nostre es va construir amb 
aportacions populars i dels senyors de Massanella, el Abriz Dezcallar, i l'empenta del 
vicari Sr. Carvallo, a qui l'església de Mancor deu tant. 

Inicialment l'orgue només tenia 4 registres, però el 
mateix Portell li afegí 2 registres més, la 
trompeteria i la flauta. Quan s'estrenà, l’octubre de 
1856, estava situat al mig del cor tocant la barana, 
amb la façana de tubs orientada cap al presbiteri, 
exactament com el de S. Domingo d'Inca, el de 
Lloseta o el de les monges tancades de S. 
Bartomeu. Era un instrument humil, petit, pobre de 
registres, amb teclat d'octava curta i botonada 
d’octava als peus. 

De tot d'una apareixeren dos 
problemes: el to era massa elevat i 
la manxa de l'aire, situada damunt 
de l'orgue, feia molt de renou i 
n'entorpia l'audició. 

L'any 1885, any que fou nomenat nou vicari in capite Mn. Arnau Garau (1885 - 1901), 
s'iniciaren les reformes. L'orguener, també de Llucmajor, ANTONI CARDELL rebaixà tres 
punts tots els registres (un to i mig) i paral·lelament solventaren el problema del renou 
instal·lant les manxes - n'hi afegiren una - a un habitacle que es construí damunt l'actual 

Tubs de fusta de l’orgue de Mancor 

Manxes i pal de fusta de l’orgue de Mancor 
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capella de S. Sebastià. L'orgue es col·locà al costat de la paret, que separa el cor de 
l'habitacle nou. D'aquesta manera l'aire arribava a l'interior de l'orgue per un canal de 
fusta, que atravessava la paret. L'orgue no va esser a temps als beneficis de l'electricitat i 
l'aire que nodria els sons es produïa per l'acció d'escolanets que manxaven tot el temps 
que l'orgue sonava. 
Mn. Bernadí Mateu conta que dites reformes es feren en tres tongades: el 1885, el 1902 i 
s'enllestiren el 1906. La segona i última edició del llibre del Capellà de Turixant és de 
1914. A partir d'aquesta data i fins als anys quaranta res no en sabem. 

Sembla que el nostre orgue no era gaire bo o no se'n cuidava el manteniment. Existeixen 
documents que testimonien l'interés del rector Mn. Joan Femenia en restaurar l'orgue, ja 
acabada la Guerra Civil (1936 - 1939), perquè era inservible. "Organería Española" va 
elaborar un pressupost de restauració que no es va poder afrontar. L'orgue emmudia ja 
feia temps i no el sentirien mai més. El 
fons  de la Manda Pía de Turixant va costejar 
un harmonium l'any 1932, substitut de l'orgue 
a partir d'aleshores. 

Molt breu va ser la vida "activa" del nostre 
orgue; de 1856 fins als anys vint del segle 
passat, uns 60/70 anys. Degué esser 
malmenat o molt poc cuidat. Els orgues del 
nostre entorn, a què m'he referit, tan o més 
antics que el de Mancor, els poden sentir 
sonar cada setmana, exceptuant el de Selva i 
el de Lloseta, que necessiten restaurar. El de 
Mancor però no només no sona sinó que no 
hi és, ha desaparegut. 

Què se n'ha fet? Els orgues, per humils i 
petits que siguin, vénen composats de moltes 
peces que es van acoplant: moble que els 
conté, tubs, secret, teclat, botons, registres, 
enllaços, manxes... tot es va desmantellar i 
arraconar a l'habitacle de les manxes. 
D’aquestes runes  en tenc record de quan 
era escolanet. 

Sabem que la part més important de l'instrument, el secret, i tubs se'ls emportar l'orguener 
alemany Greenzig i els té al seu domicili d'Olesa de Montserrat, a Barcelona. La resta, 
trossos de tubs de fusta, grossos i petits, les manxes, el pal dansaire de les manxes són 
allà mateix, plens de pols. 

La caixa de fusta noble que contenia l'orgue es va fer servir - encara ara existeix - com 
armari subjectat a la paret dins de la sacristia vella. 
 
 

Tomeu Ripoll Pou 
 
 
(1) La informació prové de les "Actes del Consell" de Mancor, les publicacions dels mancorins Mn. 
Bernadí  Mateu i Biel Fiol, i una història dels orgues de Mallorca escrita per Toni Mulet i Arnau 
Reynés. Igualment el present article, amb les fotos inclosos, és fruit de converses amb Biel Fiol. 

Caixa-moble de l’antic orgue de Mancor 
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CENTRE DE DIA 
Al centre de dia hem tingut un començament 
d’any molt mogut. Hem seguit fent com de 
costum moltes activitats i sortides quan el temps 
ens ho ha permès. Només començar el gener 
teníem una gran feinada per llevar tota la 
decoració nadalenca i començar a fer la 
decoració de sant Antoni!! Si és que no acabam 
una festa que ja en començam una altra!!! 
 

Entre activitat i activitat també hem 
tingut temps per a les celebracions. 
Dia 16 de gener na Joana, esposa 
d’en Cristín, mos va dur una safata 
plena de panades i cocarrois per 
berenar, i no vulgueu saber com 
mos varem posar....... Un altra dia celebrarem l’aniversari d’en Cristín i na Joana dugué 
una coca de pebres i, quina altra molt bona berenada vàrem fer!! 
 

Per carnaval férem diversos taller de disfresses i 
abans que arribés la primavera vàrem voler fer un 
taller diferent i molt especial: vàrem elaborar oli i 
alcohol amb lavanda! 
 
Equip del Centre de Dia 

Fent exercicis de manteniment... 

Festa d’aniversari...

Taller de sabó i aigua de colònia 
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CULTURA POPULAR, SETMANA SANTA I PASQUA 

Presentam avui alguns dels actes que antany es feien durant la Setmana Santa i Pasqua i 
que avui pràcticament han desaparegut, però segur que les persones majors els podem 
recordar.  

Els dotze sermons 
A la tarda del dia del Ram, ben prest, se celebraven els Dotze Sermons, consistents amb 
un Viacrucis per dins l'església, antigament es feia a l'aire lliure, encara avui així es fa a sa 
Pobla (es passeja una troneta que té rodes i es fan els sermons a diferents cantons de 
cada carrer del poble per on passa la processó). Els dotze sermons constitueixen com 
una mena d'autosacramental. 

La praxis del Viacrucis era freqüent al 
llarg de tota la Quaresma i de la 
Setmana Santa. 
Mn. Antoni Maria Alcover, a la seva obra 
Corema, Setmana Santa i Pasco, així 
ens descriu els dotze sermons dins 
l'església: “Surten de la sagristia es 
penitents, es Trompeter, que du amb una 
mà una trompeta molt llarga i li fa pegar 
uns quants de qüecs molt esglaiosos, i 
amb s’altra mà mena el Bon Jesús 

fermat amb una corda p’es col; i darrera el Bon Jesús va n’Estira-cadenes, que aguanta 
sa cadena que el Bon Jesús du passada per sa cinta. A cada costat del Bon Jesús va es 
Bon Lladre i es Mal Lladre i un jueu amb una llança per guardar que es tres reus no fugin, 
i llavó hi ha un altre jueu que tragina sa creu que han de carregar an el Bon Jesús tot 
d’una que li hauran llegit sa sentència”.  
Es produïa un gran silenci i començava l’anunci de la Passió amb la sentència a mort en 
creu de Jesús de Natzaret. La veu del primatxer, vestit amb sotana i capa negra, 
retronava i rompia aquell silenci: 
"Nos Pons Pilat, governador de la Província de Judea, havent molt bé examinat ses 
acusacions del poble, dels sacerdots, escribes i fariseus, manam publicar aquesta 
sentència a so de trompeta i amb veu alta de pregoner, condemnant a Jesús de Natzaret 
a morir clavat a creu. Nos Pons Pilat". 

El Fas 
Mossèn Alcover al seu diccionari defineix la paraula fas com una branca de palmera, i 
principalment la part més gruixada de la branca, que els infants empren per a pegar en 
terra durant els dies de Setmana Santa. 
El costum del fas estava molt estès a tots els pobles de Mallorca. Tenia lloc el dimecres, 
dijous i divendres sant després de l’Ofici de tenebres. Rebia el nom de ciri de fas cada un 
dels ciris que es posaven en forma de triangle a l'ofici de tenebres i que s'anaven apagant 
un rera l'altre a la fi de cada salm fins que tots estaven apagats. Una vegada apagats tots, 
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es feia un fort soroll dins l'església amb roncadores, maçoles, rumbo (espècie de carretet 
amb roncadores enganxades) i pegant en terra amb branques de palmera. 
Una de les Actes Capitulars de la Seu de Mallorca de 
l'any 1759 recull aquest costum i diu: "Que no entrin 
minyons ni altres persones dins d'aquesta església 
amb fassos, pedres ni altres instruments amb que es 
pugui danyar el paviment, bancs ni caixons". 
Aquest sarau es va treure de l'església. Però va seguir 
al carrer. Els al·lots, en acabar les laudes d’aquests 
dies, més tard només del divendres, armats amb 
bastons, garrots i branques de palmera, pegaven en 
terra pels carrers i portes. A alguns pobles, —ho 
record que així es feia a Mancor quan jo era petit—, 
pegaven damunt fulles de figuera de moro amb es fas 
figurant-se que anaven a matar jueus.  
 
Es Salpàs (dialectalment, solpàs) 

Antigament, el Dissabte Sant a la tarda, a 
totes les cases era esperada la visita del 
Salpàs. El capellà, revestit de roquet i 
estola, acompanyat d’un escolanet 
portador del poelet d’aigua amb el 
salpasser, visitava i beneïa totes les cases 
del poble. Al davant hi anava un escolanet 
dient: "enceneu el llum, que ve el salpàs". 
S'encenia un llum d'oli o candela, 
modernament ja el llum elèctric. Es beneïa 

la casa i es recollien els bitllets que havien rebut durant la Quaresma quan anaven a 
confessar-se (sortir de la parròquia), ni havia d’haver tants com gent hi havia a la casa 
que havien fet la primera comunió, així se 
sabia els que complien el precepte de 
confessar-se almanco una volta a l'any. 
Aquests bitllets eren enfilats en una agulla 
i fil per l'escolanet. Les famílies aportaven 
donatius en doblers o en espècie. A les 
possessions i les cases de foravila rebien 
la visita del Salpàs la setmana després de 
Pasqua, aprofitaven les vacances dels 
al·lots, s'organitzava una excursió dels 
escolanets.  

 

Dites al voltant de la Creu i la Passió 

Es Salpàs a can Massip 
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"Això és una creu!"; "Dur una bona creu"; "No hi ha vida sense creu", "Si a la plaça 
baratassin creus, tothom tornaria amb la seva", "Tothom du una creu, i qui no en té se´n 
cerca!". (és una realitat, uns més o altres manco, sempre tenim problemes) 
"Fer passar creu i calvari!", "Ésser creuós" (fer sofrir i patir a altres persones) 
"Tenir un bon Cirineu", "Ajudar a dur sa creu",  (tenir un bon ajudant) 
"Fer una besada de Judes" (trair una persona) 
"Anar d´Herodes a Pilat" (anar d´un lloc a un altre sense aclarir res) 
"Rentar-se les mans" (desentendre´s d´un fet o cosa) 
"Plorar com una Magdalena" (plorar amargament) 
"Fer cara de Divendres Sant" (estar molt trist) 
 "Fer cara de Barrabàs" (cara de pocs amics) 

Dites relacionades amb la Pasqua 
"Fer cara de Pasco!", "Estar més content que un Pasco!" (estar alegre i content) 
"Santes Pascos!" (donar un tema per tancat) 
"Fer Pasco abans del Rams" (quan una al·lota queda embarassada abans de casar-se) 
 "No cada dia és Pasco!" (hi ha dies trists) 
"Per Pasco, carn de corder; i per Nadal, de galliner o per a Nadal l’indiot, i per a Pasco el 
xot (menjar de Nadal i Pasqua). 
"Pasqua plujosa, la collita serà abundosa". "Pasqua plujosa, anyada granosa" (si plou per 
Pasqua hi haurà bona collita). 
"Moltes gotetes fan un ciri pasqual" (ajuntant petites coses es fa una cosa gran) 

La panada  

El franciscà,  P. Miquel Colom, té una preciosa descripció sobre la panada. 

Capsa rodona d'un llenyam tan bo  
—amb la rodona tapa que s'hi ajusta—,  
que és a l'ensems un saborós tresor  
tant el dedins com la mateixa fusta.  

Mes, de l'encís del preciós joiell  
sols en gaudeix la boca de qui el tasta:  
la carn flairosa de cabrit o anyell  
dins la sorpresa de la rossa pasta.  

Saó avenguda d'oli i de saïm,  
amb què s'agleva i daura la farina;  
emmotlament volgut, airós i prim,  
sota el dolç afalac de la mà fina.  

Llenques de carn lluenta, amb aquell pic  
de sal i pebrebò que el gust exciten;  
si plau, de sobrassada un bell pessic  
i dos de xulla, que la carn confiten. 

 

Motle ben ple, tapat, ris a l'entorn,  
i està la cosa quasi de tot llesta;  
que tovi una miqueta i dau-la al forn  
perquè ell hi faci, amb tot esment, la resta. 

Amb la besada alegre del caliu  
es posarà la pasta un poc colrada;  
una estoneta més i ja teniu 
el ric portent que té per nom panada. 

 

Jaume Gual i Móra, Pasqua 2014 
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IMATGES PER RECORDAR 

Disfresses de carnestoltes de la 3a edat - 1988 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Després del sopar tradicional dels darrers dies, fava palada, coca amb tallades i les 
begudes que no manquin, els amics de la 3a edat encara les quedà humor per fer un poc 
de disfressa, ballar amb la bona música del Duo Nilas, i passar-ho lo millor que és pugui, 
ja que la vida són dos dies mal comptats.  

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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ACTIVITATS DEL 1r TRIMESTRE DE 2014 
 
GENER 
Dia 26 
Passat el bullici de les festes de Nadal, Cap d'Any, Reis, Sant Antoni, el amics de la 3a 
Edat altra vegada es posen en marxa per organitzar les seves activitats. Començaren 
amb un dinar al casal de cultura. 
Un menú ben casolà, i com sempre abundós. De primer plat, una picada de frit i 
sobrassada, seguit de sopes mallorquines, de postres ensaïmada, begudes de vi negre i 
rosat, cava, cafè i licors.  
 
FEBRER 
Dia 9 
De bon matí uns vint socis, sortiren d'excursió per fer una visita cultural guiada a Palma. 
En primer lloc, visitaren la Cripta de Sant Llorenç del segle XIV de l'església de Santa 
Creu..   
Aquesta cripta està situada als baixos del presbiteri i de la sacrista de l'església. El petit 
oratori és el testimoni més antic, juntament amb la Seu i la capelleta dels templers,  de les 
construccions gòtiques religioses dutes a terme a partir de l'arribada de les tropes de 
Jaume I (1229). El gòtic que s'hi contempla és del segle XIV, menys de cent anys després 
de la victòria cristiana contra els musulmans. 

 
DESCRIPCIÓ DE LA CRIPTA 
EXTERIOR: Ubicada al carrer de S. 
Llorenç. A l'entrada té un portal gòtic amb 
arestes de tres arcs apuntats unides entre 
ells i capitells amb representacions 
d'animals. A la part superior del portal hi ha 
una petitíssima rosassa i una creu. 
Una esvelta escalinata, construïda amb 
pedra de Binissalem el 1970, uneix la 
cripta amb la porta sud de l'església. La 

porta i l'escalinata, que formen part del recinte, no són visibles ni accessibles des del 
carrer. 
INTERIOR: capella quadrada, rodejada d'un deambulatori de cinc espais trapizoideals, 
rectangulars i triangulars. A cada espai correspon una petita capelleta. 
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Quatre pilars octogonals sostenen nervis de secció pentagonal que descansen damunt 
dels baixos capitells dels pilars, Els capitells s'adornen amb un collarí. Sense cap dubte 
els pilars, els nervis que s'hi desprenen i les voltes que hi reposen, conformen la bellesa 
de la cripta. 
Damunt un repeu hi ha la imatge de la Mare de Déu, provinent d'un antic retaule. A l'altar 
s'hi troba un Sant Crist del S.XIV. 
El retaule de S. Llorenç, just darrere l'altar, té aquest sant com a figura central; als costats 
icones de S. Sixt, que era el bisbe del diaca Llorenç. La part inferior del retaule conté 
escenes del martiri de S. Llorenç i S. Gil al desert. A la part superior del retaule s'hi 
contempla Crist crucificat enmig de penitents agenollats. 
Aquesta esglesieta, al llarg del temps, ha estat cementiri, escola, menjador per a infants 
pobres... Ha estat oblidada i desconeguda per moltíssim fills d'aquesta terra. 

Tot seguit anaren a berenar al Castell 
de Bellver, varen tenir temps lliure per  
veure les vistes meravelloses de la 
badia de Palma. 

Després de berenar visitaren el 
Monestir de la Real. Foren rebuts pel 
missioner dels sagrats cors, Josep 
Amengual Batle, que els donà tot 
tipus d'explicacions. El Monestir de 
Santa Maria de la Real, situat al barri 
del Secar de la Real, fou construït al 
poc temps de la conquesta dels catalans el 1229 amb l'aprovació del rei Jaume I d'Aragó. 
D'estil gòtic mediterrani, aquest monestir fou un dels llocs més estimats del beat Ramon 
Llull. 

La zona solcada per canals o fonts 
(Font d'en Baster i Font de la Vila), 
era apta per ser habitada. Fou el lloc 
on s'establiren les tropes del rei en 
Jaume poc abans de començar la 
darrera batalla per a canquistar la 
ciutat de Mallorca.  
Els primers habitants del monestir 
foren monjos de l'orde del Císter, molt 
vinculats a la família del rei en Jaume 
I. El monestir de la Real fou una 
fundació del monestir de Poblet.  

El 13 de setembre de 1232 el rei Jaume I concedí a Nunó Sanç la facultat de construir un 
monestir a Mallorca i l'emplaçà a La Real (1239). Aquell mateix any, els monjos del Císter, 
procedents de Poblet, s'instal·laren a la possessió de Son Cabrer. L'any 1266 es 
traslladaren a l'actual monestir. 
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Més endavant, Ramon Llull s'instal·là al monestir per una llarga temporada. Començà a 
escriure moltes obres entre els seus murs ("Art General" o "Blanquerna" entre d'altres). 
El 6 de febrer de 2006 , el Consell Insular de Mallorca el declarà BIC (Bé d'Interés 
Cultural).  
A principis del segle XXI, el Govern presidit per Jaume Matas, del Partit Popular, va 
plantejar la construcció a pocs metres del 
monestir d'un nou hospital de referència 
de l'illa de Mallorca, amb la clara oposició 
del veïns. La plataforma Salvem la Real i 
diverses entitats lluitaren des d'aleshores 
per aconseguir que aquest projecte no es 
dugués a terme. Malgrat el canvi de 
govern a les Illes Balears "El Pacte de 
Progrés", les obres ja estaven comen-
çades i a pesar de les protestes, continua-
ren. La construcció de l'hospital va 
finalitzà l'any 2010 i va entrar en funcionament l'hospital amb el nom de Son Espases. . 
Una vegada fetes les visites culturals donaren bon compte del menú, una picada amb 
vermut per entrar, arròs marinera, carn amb salsa i patates, amanida, pijama, aigua, vins, 
cafè i licor, cava obsequi de la casa, al restaurant can Paco d'Andratx. Després els vint 
assistents retornaren a Mancor. 
 
Dia 23 
Dinar gastronòmic dels darrers dies, amb el següent menú: picada de greixonera, plat típic 
mallorquí, "pincho" de fetge, fava pelada a voler, plàtan amb bessons, ensaïmada de 
tallades, vins negre i rosat, aigua, refresc i cava, cafè i licors, per arrodonir la diada, ball 
amb música de CD, tot per un preu de 12 euros.  
 
CONFERÈNCIA 
Dijous, dia 27 de febrer a les 20 hores, organitzada per l'Associació d'Amics de la 3a Edat, 
va tenir lloc al saló de l'ajuntament la conferència sobre les tradicions mallorquines de 
"Carnaval, Corema i Pasqua", impartida per Jaume Gual i Móra. Els assistents no 
arribaren a vint persones. Es veu que els socis tenen més interès amb els dinars que no 
pas en augmentar la seva cultura. 
 
MARÇ 
Dies 14, 15 i 16  
Cap de setmana a Cala Millor: Uns 56 socis varen gaudir durant aquests dies d'unes 
instal·lacions molt confortables de l'hotel Amba Romaní, per un mòdic preu de 78€ per 
matrimoni, amb tot inclòs; per una habitació individual calia abonar 32€ més. Amb aquest 
preu entrava des del sopar de divendres al dinar del diumenge. 
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L'Hotel disposava de piscina climatitzada, 
sala de atraccions, on un dia és feien un 
tipus d'activitats, i l'altre ball. 
El temps va acompanyar, les temperatures 
foren agradables; temps que va convidar a 
passejar per aquelles indrets poc 
freqüentats pel mancorins: Tots quedaren 
contents de la organització i del tracte que 
reberen del personal de l'hotel. 
 
Dia 30 
Als amics de la tercera edat no aturen, cada dia estarien de marxa. Aquest diumenge 
prepararen en el local social un dinar que sempre és del gust de tots. Començaren amb 
una picada d'olives i patatilla, arròs brut, llom torrat amb amanida, fet al foc de llenya. Se'n 
lleparen els dits de bo que va sortir tot. 
Seguiren amb el postre, i com sempre, no poden mancar les begudes de vins a voler 
sense restriccions, un poc de cava, cafè i licors. Després música de CD pels qui vulguin 
continuar la festa. Gaudiren d'una diada plena d'alegria i bones companyies, i esperant 
que prest ja en preparin un altre.  

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

II TROBADA DE REVISTES DE PREMSA FORANA A POLLENÇA 

El dissabte dia 22 de febrer es feu a Pollença la II Trobada de revistes de Premsa 
Forana de Mallorca, convidats pel quinzenal Punt Informatiu de Pollença, amb en 
Gracià Sánchez al capdavant.  
La jornada s’inicià amb una interessant i profitosa visita guiada a diferents punts 
d’interès cultural de Pollença. Una vegada acabada la passejada amb Pere Salas, es 
feu una xerrada entre els membres de les revistes al restaurant Monument, amb el 
tema principal: Publicitat, moderada pel director de Punt Informatiu de Pollença, Gracià 
Sánchez. En Gracià introduí alguns aspectes a debatre sobre el tema Publicitat com: 
qui són els anunciants?, publicitat institucional, tarifes, estratègies publicitàries, etc. Les 
16 publicacions assistents hi participaren activament, aportant idees noves al tema 
tractat, i donant la particular visió i estat de cada publicació en dit tema. 
Al final de la conversa, que durà una hora i un quart, en Gracià Sánchez, també editor 
de El Gall Editor, feu un obsequi a totes les revistes assistents: l’obra La Nostra Terra, 
en cinc volums, de la revista intel·lectual que es publicà des de l’any 1928 al 1936.  
Un dinar al mateix restaurant Monument acabà la segona edició d’aquestes trobades de 
revistes de Premsa Forana, que volen servir per acostar les nostres publicacions i per 
poder tractar temes que ens afecten a tots, i debatre i intercanviar idees sobre els 
assumptes que més interessen a la premsa de proximitat. 

Associació de Premsa Forana de Mallorca
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Un altre any que tornam començar amb molta d’il·lusió i ganes 
de fer feina, l’activitat que s’ha dut a terme aquest trimestre ha 
estat un clàssic, “el cap de setmana dels enamorats” els dies 14, 
15 i 16 de febrer unes quantes parelles, passaren un romàntic 
cap de setmana a l’hotel Royal Cristina a la platja de Palma. 
L’hotel estava engalanat per a l’ocasió i clar, amb aquest ambient 
tot va ser pau i amor. 

                
 

                 
Com sempre totes les parelles tengueren el seu obsequi. 
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Com ja vos avançàrem el trimestre passat, el 25 de maig és el dia 
marcat per tornar treure el millor que té el nostre poble la 
SOLIDARITAT. 

Aquest any  la recaptació serà a benefici de: 

ABDEM (assoc. Balear d’esclerosis múltiple). 

X FRAGIL (Assoc. Balear de Síndrome x fràgil). 

DEBRA (Assoc. Infermetat de la papallona). 

ASPANOB (Assoc. de pares de nins amb càncer de Balears). 

 

Estam preparant tres actes: 

Dia 11 de maig una CAMINADA. És una passejada familiar, de la que ja hi 
ha repartida informació pel poble, tots els qui hi vulguin participar rebran 
una motxilla amb berenar a canvi de la seva companyia i de la seva petita 
aportació. També hi ha l’opció pel qui la vulgui per poder quedar a dinar. 
SI HI HA ALGÚ QUE TENGUI GANES DE COL·LABORAR 
APORTANT/SUBVENCIONANT PART DEL QUE ES NECESSITA, SERÀ REBUT 
AMB ELS BRAÇOS OBERTS. 

Dia 17 de maig el CONCERT. Es trauran programes a part, però deixeu 
reservat aquest dia a la vostra agenda i convideu els vostres amics, que la 
festa aquest dia es a MANCOR!!! 

Dia 25 de maig la DIADA. És el DIA EN MAJÚSCULES, es aquí on hem de 
mostrar altra vegada del que som capaços, de com un poble pot, quan és 
necessari fer una pinya i tirar endavant el que es proposi. No és la primera 
vegada que ho fem, per tant tots sabem que requereix d’un gran esforç, 
tant físic con econòmic. Necessitem que totes les persones, que puguen  
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ajudar, en el que sigui, NO HI HA MICA QUE SIGUI PETITA, DE MICA A 
MICA S’OMPLE SA PICA, ho facin. 

Des fa uns mesos, hi ha unes dones que de forma altruista, 
dediquen el seu temps en fer uns mussols i a més dur-los a 
vendre als mercats, tot per anar replegant alguns “Euritos” que 
facin créixer el munt.  
                                                                                                                                             

                                                              
 
També es fan uns imans o xapes personalitzades, tant individuals 
com per a grups, s’admeten encàrrecs. 

  

 

Podeu  trobar més informació al 
facebook  o demanar-la als 
membres de l’organització. 

ESPERAM I NECESITAM LA 
VOSTRA AJUDA
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SANT ANTONI 
Enguany hem celebrat Sant Antoni amb una torrada 
al pati, al qual estaven convidats totes les famílies. 
Vàrem  gaudir del típic berenar de sobrassada, 
llonganissa, … mmmm, mel!  A classe vàrem inventar 
gloses, vàrem fer caretes i figures del dimoni!! 

Els nostres alumnes també han participat amb 
carrosses a la desfilada de Sant Antoni amb venda 
de coques a favor del viatge d’estudis d’enguany! 

DIADA DE LA PAU  
Volem pensar que cada dia de cada any feim 
feina per la Pau. Intentam amb la nostra 
tasca diària inculcar valors com la 
solidaritat, la igualtat, el respecte i 
l'estimació cap a un mateix, cap als altres i 
cap al nostre entorn.  Tot i així, com cada 
any, hem volgut fer un petit acte tots junts 
al pati per recordar tots aquests conceptes. 
Ho hem fet amb una amollada de coloms!  

CARNESTOLTES 
El Rei Carnestoltes ens va venir a visitar 
i ens va deixar unes cartes per dir-nos  el 
que havíem de dur cada dia fins el dia de 
la festa de disfresses. 

Dilluns havíem de dur una cosa pes coll, 
dimarts una cosa pels peus, dimecres una cosa 
pel cos i dijous FESTA GROSSA a s’escola!! 

CEIP MONTAURA 
SEGON TRIMESTRE 2013/14
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SORTIDES ESCOLARS I ALTRES... 

VISITES AL MUSEU JOAN MARCH 
ALUMNES PRIMER, SEGON I TERCER CICLE 

 

 

TALLERS ECOAMBIENTALS  

Per recordar-nos (perquè ja en sabem!) 
de com i quan reciclar, ens han vingut a 
fer uns tallers molt interessants.  
Ara ens toca fer tot allò que podem 
perquè a l’escola i a ca nostra els 
nostres residus estiguin ben separats 
per donar alè al planeta!  

 

 

ACTIVITAT SUMA’T: NUTRIACTIVA’T  

I per entendre bé la importància de 
l’esport i l’activitat física per a la 
nostra salut, ens han vingut a fer uns 
tallers teòrico-pràctics.  
Els alumnes de primer i segon cicle han 
pogut gaudir d’aquest tallers de gran 
interès ja que enguany el projecte del 

centre tracta de l’alimentació.  

Fent feina... Escoltant... 
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POLICIA TUTOR  

Aquest trimestre hem començat a treballar 
amb el nostre policia tutor per preparar 
activitats d’interès per a tota la comunitat 
educativa: educació vial, temes de bon ús 
d’internet i de prevenció de drogues, entre 
d’altres. Estam molt contents de comptar 
amb en Boni al nostre equip!  

 

BIBLIOTECA 

Ja hem començat a muntar les prestatgeries de la 
biblioteca a l’aula prefabricada amb l’ajuda d’un pare i d’una 
mare. Moltes gràcies a ells per a la seva ajuda.  Ens queda 
una bona tasca per seleccionar tots els llibres, enregistrar-
los en el nou sistema i col·locar-los tots a punt per 
començar els préstecs! Esperam aviat poder inaugurar 
aquest nou espai!  

 

RIFA PANERA NADAL  

L’APIMA ens va convidar a participar en la rifa 
d’una panera de Nadal durant les festes. Com que 
no va sortir premiat cap número, es va tornar 
rifar la panera entre els alumnes i la guanyadora 
va ser na Savina de tres anys – ben contenta ella! 

XERRADA MENJADOR 

Un dia  va venir una especialista del restaurant Ca 
n‘Arabí a fer una xerrada sobre els bons hàbits 
d’alimentació per als usuaris del menjador, i qualsevol 
altra  persona que en tingués ganes.  Ens varen donar 
unes bones pautes!  
Cal dir que el menjador enguany ha augmentat 
substancialment el nombre d’usuaris.   
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EPI MONTAURA 
Començam les classes després del Nadal i de 
l'arribada de les S.S. Majestats Reials. Els 
nins i nines de l'escoleta venen molt 
contents i ens conten tot allò que els hi han 
duit: bicicletes, cotxets, cotxes, pepetes.... 

Durant aquest primer mes de l'any, ens 
preparam per celebrar Sant Antoni, les 
màscares  de dimonis, les forques, els 
foguerons, les ximbombes, etc., ens avisen de 
l'arribada d'aquesta festa tan apreciada per 
nosaltres. 

Per gaudir d'aquesta festa, anam a l'escola 
CEIP Montaura i berenam amb els nostres 
companys de l'escola gran. 

Després de glossar i cantar 
donam pas al Carnestoltes. 

Comença amb nosaltres una 
petitona anomenada Maria, 
benvinguda a l'escoleta!!! 

Volem agrair la feina i dedicació que ha 
fet na Cati amb la seva substitució; ha 
estat un plaer fer feina amb ella,  i 
donam la benvinguda a n'Aina per la seva 
incorporació després de la baixa 
maternal. 

Aquest any hem triat una disfressa 
relacionada amb la temàtica de les dues 
aules: “Els animalets” i “La Mar”, per això 
vàrem decidir que anar de tortugues era 
una bona idea. 

Amb ajuda i col·laboració de les famílies 
vàrem poder fer una festa ben divertida 
per a tots.  Després de fer una passejada 
pel poble, de fer renou pels carrers, 
acabàrem amb una bona berenada tots 
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junts. Moltes gràcies a 
l'Ajuntament i al CEIP 
MONTAURA per deixar-
nos, un any més el 
menjador. 

 

 

 

 

 

Aquest mes de març ens duu una 
convidada molt especial, la Vella 
Quaresma, una entranyable dona que 
dóna cada divendres il·lusió als nins. 

El primer divendres de quaresma, petits 
i grans, ens reunim a l'entrada de la 
nostra escola i contam la història, 
cantam cançons i llevam la primera 
cameta de la Jaia, així durant set 
divendres fins quedar fora cames i 
arribar a Pasqua. 

També arriba l'estació de la Primavera i 
les flors, papallones, marietes... ens serveixen per donar color i alegria als nostres espais. 

Aquest mes, també s'incorpora una altre petita, N'Aina, també de la classe dels Bebés!!! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dos braços, set 
cames, nas gros, 
peus petits..... Sa 
Jaia Quaresma, ja 
torna a ser aquí....!!! 

ANIVERSARIS 

Moltes Felicitats!!! 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
GENER: Aigua de gener, tot l’any va bé 

Dia 03/01/2014 PEL·LÍCULA INFANTIL 

       

 

 

 

 

 

 

 
Dia 10/01/2014 CLUB DE LECTURA 

 

 

 

 

 

 
Dia 31/01/2014 CONTACONTES per celebrar 

 EL DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 
 
 
 

 

Nico el reno que quería volar 
El petit Nico és fill d'un dels rens que tiren del 
trineu del Pare Noel. Desitja amb totes les 
seves forces volar i conèixer el seu pare, per 
això decideix anar a buscar-lo. En la seva 
aventura l'acompanyen Julius, un esquirol 
volador, i Wilma, una descarada mostela que 
els guiarà fins a les muntanyes de Pare Noel. 
També es trobaran amb una manada de llops 
que tenen un pla terrible: menjar-se al Pare 
Noel i els seus rens i acabar així amb el 
Nadal.  
Nico haurà de demostrar el seu coratge per 
evitar que això succeeixi i fer realitat el seu 
somni. 

El llibre dels plaers immensos 
de l’escriptor mallorquí Melcior Comes

Fragment del llibre … 
Vaig néixer en un temps en 
què la vida era aquella farsa 
que representàvem entre tots. 
Sóc català, de Mallorca, 
estranya terra, Mallorca, i 
continuo vivint com vaig 
aprendre: buscant sempre la 
felicitat. Tanmateix aquesta 
serà la crònica dels meus 
desvaris. 

Hi havia una vegada un nin que es deia Pau. Devora ca seva hi havia  UNA 
GUERRA. En Pau volia aturar la guerra i els seus pares no el volien creure. 
Ell ho va anar a explicar a la seva professora, però tampoc se’l va creure...

Després d’escoltar el conte i fer-nos una xapa  
de la Pau,  tots decoràrem el panell de suro de 
la biblioteca amb la paraula PAU amb diferents 
idiomes i amb el colom d’en Picasso. 
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FEBRER: Més tard o més matiner, carnaval dins el febrer 

Dia 21/02/2014 CLUB DE LECTURA 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dia 28/02/2014 TALLER DE MÀSCARES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hombres de lluvia 
de Maruja Torres 

Fragment del llibre … 
Al salir del hotel fuimos a su 
apartamento, ese lugar en 
donde pronto nos despediremos, 
en este día de invierno y en este 
Beirut donde los hombres 
caemos como lluvia o como 
balas. Torrenciales, le 
cambiamos el rostro sin cambiar 
nada más. Lluvia somos, los 
hombres. Las mujeres son 
murallas, son piedras. Forman la 
roca sobre la que se construye, 
sin alterarla, cuanto puede ser 
transformado o derruido. 

Conills, dracs, cans, tigres i 
elefants han conviscuts 
junts al Carnestoltes de la 
Biblioteca. 
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MARÇ: Quan pel març trona, l’ametlla és bona 

Dia 21/03/2014 CINEFÒRUM 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 28/03/2014 CONTACONTES 
 
 Els Bambalinos i les Granotes 
 

 
 
 
 

 

 

Todas las Mujeres 
De Mariano Barroso 
Premi millor guió adaptat als 
Goya 2014 
 

Argument: 
Drama-Comèdia que explica la 
història de Nacho, un veterinari, que 
s'enfronta a les dones que han 
significat alguna cosa en la seva 
vida. Davant ell apareix la seva 
amant, la seva mare, la seva 
psicòloga, la seva companya, la 
seva ex-núvia i la seva cunyada. 
Amb totes elles té comptes 
pendents i a totes elles s'ha 
d'enfrontar per resoldre-les. 

Després tocava taller i férem un molinet de vent, 
vos deixam una mostra... 
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Estimats mancorins i mancorines, ja han passat 
tres mesos des de la darrera vegada que vos vàrem 
contar les nostres experiències. Ja torna ser hora 

de posar-vos al dia de les activitats que hem fet a l’esplai. La veritat és que durant aquest 
temps han passat coses molt interessants, i hem viscut moments  que ens han donat moltes 
forces per seguir amb la tasca que duim a terme amb els nins i nines del nostre poble.  

 
Com sabeu a principi de curs havíem programat 
trobades amb els esplais de Campanet i Sa Pobla.  
Durant el primer trimestre 
vàrem visitar l’Esplai s’Enfilai 
(Campanet) i durant el mes de 

març ens va tocar a 
nosaltres obrir les portes 
del nostre per rebre molts 
i molts de nins carregats 
d’il·lusió per passar un dia 
diferent al nostre poble.  
 
Va ser un dia especial, ja 
que havíem dedicat molt 

de temps en l’organització i vàrem rebre una resposta molt positiva per part dels nins i 
nines. Ens vàrem trobar a Son Morro, com és tradició, i 
vàrem rebre els visitants amb una bona pancarta de 
benvinguda i amb en Bolleta, la mascota del GDEM (Grups 
d’Esplais de Mallorca). En Bolleta no es va voler perdre un 
dia tan emotiu així que va estar amb nosaltres tot el dia i 
ens va divertir 
moltíssim “rodolant”. 
Quan vàrem arribar a 
les instal·lacions de 
l’esplai ens va rebre na 
Joana Gertrudis, una 
dona molt peculiar que 

va ser la presentadora tot el dia. Durant el matí vàrem 
fer un gimcana amb proves d’agilitat, per això es deia “Estel Prix”. Per dinar, els  
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encarregats ens varen fer disfrutar d’uns 
macarrons meravellosos després d’estar tot el 
matí fent activitats. Després de dinar vàrem 
tenir temps lliure per disfrutar botant al Castell 
inflable. I per acabar amb la jornada vàrem 
veure els vídeos i les fotos que ens havíem fet 
durant tot el dia i ens varen entregar els premis. 
 
Els monitors volem agrair moltíssim la 
participació que hi va haver en la diada per part dels nins ja 
que, a part de ser una jornada molt diferent, és la 
oportunitat perfecta per relacionar-se amb nins i nines 
d’altres llocs.  També destacar que una vegada més hem 
comprovat que tota la feina que feim durant tot l’any té 
sentit, veient com disfruten els més petits amb una cosa que 
hi hem  dedicat molt de temps.  Moltes gràcies una vegada 
més. 

Durant aquests 
mesos ha tengut 
lloc el dia del 
pare, un dia 
perfecte per agrair a tots els pares la 
importància que tenen per als més petits. Per 
això, com cada any, vàrem fer un taller per 
regalar als pares. 
 
Un altre dia que voldríem destacar és dissabte 

dia  30 de març. Els monitors vàrem organitzar una sessió de cinema al teatre del poble. 
Vàrem veure “Enredados”, una versió infantil del clàssic “Rapunzel”, i vàrem menjar moltes 
crispetes i llepolies.  

L’Equip de monitors   
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IMATGES D'AHIR  
 

Família de can Bajoca - any 1928-30 
 

 
A la fotografia podem veure part de la família que durant pràcticament tota la vida varen 
regentar la possessió de can Bajoca. Davant i asseguts, el matrimoni, l'amo en Miquel 
Canals de descendència de Valldemossa, i sa madona na Catalina Canaves, de Son 
Fuster,  amb el ca "Falcó", que segons m'han contat, era una fletxa. 

El matrimoni va tenir quatre fills, només dos són a la foto. Tots varen néixer a can Bajoca. 
El fill major, en Joan darrera i a l'esquerra, que es va casar amb na Francisca de can 
Petxorra d'Inca i va ser l'amo de sa Casa d'Amunt, no tengueren descendència: El segon 
fill, en Bernardí, darrera a la dreta, es va casar amb n'Antònia Mairata "des Rafals", i va 
ser l'amo de Coma Freda, tengueren una filla, Catalina. 

Els altres dos fills que no estan a la foto foren, en Miquel que es va casar a Selva amb na 
Joana de cas Carro i varen tenir una filla, tota la vida treballà a can Bajoca. El quart fill fou 
l'amo en Toni, que és l'únic que viu i té 102 anys, que és va casar a Selva amb madò 
Joana Mir de can Calderó, tengueren un fill, en Miquel; tota la vida també va treballar a 
can Bajoca. 

Els pares volien que cada fill regentàs una possessió, i així fou. Normalment amb motiu de 
la tosa de les ovelles i altres feines s'ajudaven uns als altres. 

Fotografia facilitada per Miquel Canals Mir 

Foto arreglada per Eduard Rovira.   
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora  
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IMATGES D'AHIR 
 

Companyia de teatre de Mancor, any 1959 
 

 
Amb aquestes imatges podria afirmar que a Mancor hi va haver afició al teatre. Es va 
crear una companyia que dirigia el sr. Gabriel Fiol Buils. Feren vàries representacions a 
Mancor al local del cinema parroquial, propietat de la mateixa parròquia. També feren 
sortides a diferents pobles, entre d'altres, Costitx, Puigpunyent. 

Aquest grup d'aficionats al teatre, va durar uns deus anys. La darrera obra que feren fou 
"Aigua de pluja". Tenien preparada una altra obra "Maria Rosa" d'Àngel Guimerà, però el 
rector d'aleshores, Mn. Jaume Bonet, no les va donar autorització per fer la representació 
(censura del moment). Un poc desanimats, l'any 1960 varen dissoldre la companyia. 

Resulta difícil la composició dels noms, esper que els més majors les coneixereu. 

Darrera, d'esquerra a dreta: Na Margalida d'en Joan "Pollet", na Joana "Gallineta", la seva 
mare, na Catalina "Gallineta", na Catalina "Ferrà", en Manuel i na Catalina "carter", la seva 
dona, na Francisca "Coric", en Miquel "Miquelet", en Joan "Miet", na Marí "Miquel 
d'Escorca", en Jaume "so na Vaquera", n'Antònia, "Pollet",  n'Antònia "Son Nadal", en Biel 
"Son Nadal", na Pilar "Coric" na Margalida "Son Nadal", en Biel "Barraqueta", sa nina na 
Francisca "Coric". Davant, en Miquel "Rata", en Biel "Rialla" i en Macià "Colom". 

Foto propietat de: Joana Reynés, arreglada per Eduard Rovira 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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