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CRÒNICA 
El passat 26 de setembre morí a Palma el 
mancorí Llorenç Alorda Pons de ca sa 
perruquera a l’edat de 78 anys. Descansi en 
pau. 

OCTUBRE 

Dia 5 s’amollaren ases i bous dins els torrents 
del poble amb la finalitat de millorar la seva 
neteja. Els animals són propietat d’en Joan 
Perelló, mosset. 

Dia 6 s’iniciaren els diferents cursos organitzats 
per l’Ajuntament: balls mallorquins, tennis, 
gimnàstica de manteniment i pilates. 

Dia 11 tengué lloc el 3r Fòrum ciutadà i la 
presentació de MÉS per Mallorca, acte 
organitzat pel grup polític del PSM. 

Dia 12 nasqué Martina, filla de Francisco Javier 
Carrión i Maria del Carmen Palacios. 
Enhorabona. 

Dia 17 finalitzaren les obres de la restauració 
del paviment del camí vell de Biniamar. 

El mateix dia el grup polític del PP presentà el 
seu candidat local a les properes eleccions del 
mes de maig, Joan Toni Ripoll. A l’acte hi assistí 
el president de la junta regional del PP, José 
Ramon Bauzá. 

Dia 18 es casaren Andreu Solà Martorell i Alicia 
Bosch Pol. Moltes felicitats. 

Dia 20 el batle assistí a una reunió a l’hospital 
d’Inca per a la creació d’una comissió 
participativa del pobles de la comarca. 

Dia 26 tengué lloc la XXIV Pujada a Lluc a Peu, 
un any més acompanyada pel bon temps i una 
deliciosa paella. 

NOVEMBRE 

Dia primer, dia de Tots Sants, el cementiri 
s’omplí de vistoses flors portades pels 
mancorins als seus familiars i amics difunts. 

Dia 6 fou notícia a premsa que el propietari de 
les obres demolides per ordre judicial a la finca 
de Biniatzent d’Alt, Simó Alba, reclama 1,8 
milions d’euros al Consistori per entendre que 
les llicències d’obra foren mal concedides. 

Dia 7 fou notícia a premsa que el grup municipal 
del PSM-IV, referent a les obres de Biniatzent, 
sol·licita la dimissió de l’exbatle, Bernadí Coll. 
Mentres el batle actual, Joan Toni Ripoll, 
manifesta que segons els tècnics municipals 
l’Ajuntament no haurà d’efectuar l’abonament 
sol·licitat pel propietari. 

Dia 8 fou notícia a premsa les declaracions del 
denunciant de les obres de Biniatzent, Jeroni 
Moragues. L’origen del conflicte pareix ser la 
titularitat del camí de Biniatzent. 
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Dia 9 fou notícia a premsa que l’actuació de 
l’artista Nivola Uyà donà color a la nova edició 
de la Fira de l’Esclata-sang i de la Muntanya. 

Dia 11 fou notícia a premsa que el Consell de 
Mallorca compensarà al propietari del camí des 
Rafals per poder-lo utilitzar. Notícia desmentida 
per fonts del Consell. 

El mateix dia 11 també fou notícia a premsa la 
sol·licitud, per part del grup del PSM-IV, de 
compareixença voluntària de l’exbatle per 
discutir la seva renúncia al càrrec de conseller. 

Dia 12 fou notícia a premsa les declaracions de 
l’exbatle Bernadí Coll: “No he comès cap 
il·legalitat i no dimitiré, vaig amb el cap ben alt”. 

Dia 13 fou notícia a premsa les declaracions del 
lletrat de l’Ajuntament, Mateu Cañellas, que 
davant la reclamació per part del propietari de 
Biniatzent entén que en cas d’haver de pagar 
l’Ajuntament la quantia no superarà els 
300.000€, i estaran coberts per l’assegurança 
de responsabilitat civil. 

Dia 19 el batle, juntament amb la directora de 
l’escola i la presidenta de l’AMIPA, acudí a una 
reunió amb la consellera d’Educació, Núria 
Riera, i el gerent de l’IBISEC, Mateu Suñer, per 
parlar de la situació actual de l’escola de 
Mancor i la construcció d’un nou centre escolar. 

Dia 20 el batle assistí a l’Assemblea de batles 
organitzada pel Departament de Cooperació 
Local del Consell. 

Dia 25 fou notícia a premsa que l’exbatle no 
assistirà al ple de l’Ajuntament per debatre la 
seva renúncia al càrrec de conseller del Consell 
tal com sol·licita el grup del PSM-IV. Considera 
que la seva compareixença és innecessària 
perquè l’advocat de l’Ajuntament ja ha donat 
totes les explicacions. 

Dia 26 nasqué Àlex, fill de Tomàs Fontanet i 
Salomé Canal. Enhorabona. 

Els dies 28, 29 i 30 foren els dies centrals de la 
XII Fira de l’Esclata-sang i de la Muntanya. Per 
segon any consecutiu acompanyà el mal temps. 

Dia 28 fou notícia a premsa que el grup 
municipal PSM-IV es planteja denunciar per la 
via penal a l’exbatle i al propietari de Biniatzent. 

Dia 29 nasqué Maria Magdalena, filla de Joan 
Salvador Martorell i Catalina Gual. Enhorabona. 

Dia 30 morí Catalina Martí Pons de ca na 
vicenta a l’edat de 60 anys. Descansi en pau. 

DESEMBRE 

Dia 3 fou notícia a premsa la jubilació del 
mancorí Paco Planas de ca na moreneta, com a 
bomber del Consell de Mallorca. 

Dia 4 morí Catalina Martí Martorell de can 
perdut a l’edat de 82 anys. Descansi en pau. 

Dia 12 la societat de Caçadors de Mancor 
organitzà un sopar en el qual hi hagué canvi de 
president. Sebastià Amer deixà el seu càrrec hi 
passà a ser ocupat per Vicenç Canals. 

Dia 15 s’iniciaren les tasques de neteja i 
condicionament de l’entorn del Punt Verd, 
també s’inicià l’expedient de sol·licitud de 
l’interès general. 

Dia 20 les germanes MM SS CC de la comunitat 
de Santa Llúcia convidaren a tot el poble de 
Mancor a celebrar el bicentenari del naixement 
de la seva fundadora Sor Mª Rafaela. La 
convidada consistí amb la celebració de 
l’eucaristia amb el ball de l’oferta, pastissos i 
copa de mistela. 
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Dia 21 fou notícia a premsa que l’Ajuntament 
sol·licitarà l’interès general per regularitzar 
l’espai del Punt Verd que ha estat denunciat. 

El mateix dia 21 es visitaren els betlems inscrits 
en el concurs de betlems organitzat per 
l’Ajuntament, els guanyadors foren: 1r premi per 
Arnau i Victòria Dolç, 2n premi per Toni Amer 
Martí i 3r premi per Margalida i Joana Aina Aloy. 

Dia 22 el grup d’esplai s’Estel organitzà un 
betlem vivent, acompanyat per un mercadet 
nadalenc i Dimoniarrus – Passacarers. Tot un 
èxit! 

Dia 23 s’inicià el 2n Campus de Futbol que 
tengué lloc els dies �23, 24, 29, 30 i 31; compt� 
amb servei de guarderia. 

El mateix dia 23 en el teatre del Casal de 
Cultura tengué lloc la representació teatral de 
l’obra Els tords volen baixos. 

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

Dia 26 tengué lloc el VI Torneig de Nadal de 
futbol organitzat pel CE Montaura. 

Dia 27, un any més, l’Ajuntament convidà a tots 
els mancorins a una xocolatada a Santa Llúcia. 

Dia 30 en el teatre del Casal de Cultura es 
representà l’obra L’amor de les tres taronges. 

Dia 31 Festa de Cap d’Any a la plaça de 
l’Ajuntament amb cotillón, raïm, cava, coets, 
música i carpa per donar la benvinguda a l’any 
2015. 

 

 

 
MOLTS D’ANYS!!! 
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Diumenge, 26 d’octubre de 2014 

XXIV PUJADA A LLUC 

Finals d’octubre i dia espectacular!!! Qualque any 
s’ha passat pena per la pluja i el fred però no ha 
estat el cas d’enguany…  
A més, la pujada coincidí amb el canvi d’hora i per 
tant més claror per a tots els caminants. Això sí!!! 
Descontrol a l’hora de sortida, cadascú va sortir a 
l’hora que va voler, uns de Mancor i altres de 
Caimari.   
Però el més important és que tothom era allà dalt a 
l’hora del berenar. 

Com a altres anys durant el recorregut hi hagué servei 
d’avituallament i de cotxe granera, servei d’autocar, 
berenar i dinar a l’Acolliment i missa a la basílica amb 
el cant dels Blavets i el ball de l’oferta de l’Escola 
Municipal de  Mancor.   

Ofrena floral  Ball de l’oferta 

Berenar 

Servei d’avituallament 
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Molta feina a fer però no faltaren voluntaris 

Els més de 400 assistents, a més 
d’una bona paella gaudiren d’una 
esplèndida jornada de germanor. 
Enhorabona als cuiners!!! 
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Divendres, 7 de novembre de 2014 

A  l’espai per a la cultura de ca’s miet tengué lloc l’acte de presentació de la XII FIRA DE 
L’ESCLATA-SANG I DE LA MUNTANYA, organitzada per l’associació Arrels i amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Mancor. 

Dimarts, 11, 18 i 25 de novembre de 2014 

Com a activitat decorativa del divendres de la Fira i, a més, com a activitat d’arts 
plàstiques es realitzà un curs de construcció de fanalets per a convertir la Plaça de 
l’Ajuntament en un fantàstic planetari. Amb el suport i col·laboració del mestre Paco Peris. 

Dijous, 20 de novembre de 2014 

Curs de cuina i degustació de bolets a càrrec de Tomeu Lassio. 

Dilluns, 24 de novembre de 2014 

Presentació dels plats de cuina tradicional amb bolets que es 
degustaren  als bars i restaurants del poble durant la Fira. 

Dimecres, 26 de novembre de 2014 

Cultiu casolà de bolets a càrrec de Julio Cantos. 

Dijous, 27 de novembre de 2014 

Demostració de cuina amb 
bolets en directe a càrrec de 
Joan Antoni Fernández Vila, 
professor amb els alumnes del 
departament d’Hoteleria de 
l’IES Guillem Colom 
Casasnovas. 
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Divendres, 28 de novembre de 2014 

Taller de xapes dels elements de la cultura popular i 
tradicional: cavallets, dimonis, gegants i bèstia. 

Espectacle d’animació infantil: Escolta, sóc la poesia. 

Desfilada de fanalets i creació d’un món de planetes. 

NIT DE FOC: 
 Concert de Conia 63 
 Trobada de bèsties de foc. 

Desfilada del foc amb les bèsties de Sa Pobla, Sant Jordi i 
Mancor de la Vall, amb malabars amb foc, acompanyats per 
batucada Gorimba, batucada d’Albopàs, batucada Fieres 
d’Inca i Valltukada de Mancor. 
Concert a cas miet: Madona, Pirates Pirats i Superlipoped 
Reggae. 

Dissabte, 29 de novembre de 2014 

Plantada i cercaviles de gegants. 

Plantada dels cavallets, batalla festiva de la 
conquesta de les alqueries sarraïnes. 

Combat de glosadors. 
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Presentació del disc de na Marga 
Rotger El viatge és navegar. 

Concert de Cris Juanico en solitari. 

 

 

Diumenge, 30 de novembre de 2014 

Jornada gastronòmica de l’esclata-sang. 

Mercat artesà i tradicional. 

Exposició de cultura popular 
tradicional. 

Exposicions temàtiques als 
carrers de Mancor. 

Mercat de bolets a la plaça de 
l’Església. 

Trobada de xeremiers: cercavila de xeremies, 
tamborins i flabiols. 

Ballades populars que varen 
haver de ser suspeses degut al 
mal temps. 

Fi de la festa de la Fira a ca’s miet amb Valltukada de 
Mancor. 

 

 

 

 

 

Amollada de coets i fi de Fira!!!
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                                        AJUNTAMENT 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 21 D’OCTUBRE DE 
2014 

El grup municipal PSM-Iniciativa Verds 
presenta al Ple de l’Ajuntament les següents 
mocions: 

1.- Arran de la fumigació amb insecticida 
agressiu i no selectiu contra la processionària 
del Pi, proposa manifestar l’oposició del Ple a la 
fumigació del terme municipal. 
La moció no és aprovada per 4 vots a favor del 
PSOE i del PSM-IV i 5 vots en contra del PP. 

2.- Demanant l’acatament de les sentències i 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears que anul·la el Decret del 
Govern sobre l’aplicació del tractament integral 
de llengües (TIL). 
La moció és rebutjada amb 4 vots a favor dels 
grups PSOE i PSM-IV, 1 abstenció del regidor 
del PP Josep Frontera i 4 vots en contra del 
PP. 

3.- Per l’actualització dels valors cadastrals. 
La moció no és aprovada per 4 vots a favor del 
PSOE i del PSM-IV i 5 vots en contra del PP. 

4.- D’oposició als pressupostos generals de 
l’Estat per 2015. 
La moció s’aprova per unanimitat. 

5.- De suport al dret a decidir i a la realització de 
la consulta popular de Catalunya sobre el seu 
futur. 
La moció no és aprovada per 4 vots a favor del 
PSOE i del PSM-IV i 5 vots en contra del PP. 

El Ple de l’Ajuntament acorda amb el vot 
favorable dels regidors dels PP i l’abstenció 
dels regidors del PSM-IV i de la regidora del 
PSOE: Aprovar el Compte general de 2013. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 5 DE NOVEMBRE 
DE 2014 

El ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 

- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament i 
Endesa per coordinar el pagament 
d’ajuts municipals per deutes generats 
amb motiu del subministrament 
d’electricitat i gas natural. 

- Aprovar inicialment la modificació de 
l’ordenança reguladora del Preu Públic 
pel servei d’escola d’infants. 

- Aprovar la declaració institucional 
proposta per l’Institut Balear de la Dona 
per commemorar, dia 25 de novembre 
de 2014, el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència cap a les 
Dones. 

La secretària dóna compte dels Decrets donats 
per la Batlia des de la Convocatòria de la 
darrera sessió ordinària celebrada fins a la 
convocatòria de la sessió, igualment ordinària, 
que s’està celebrant, i que van des del número 
97 fins el número 129 de l’any 2014. 

El batle comunica que dia 30 d’octubre el Sr. 
Simon Alba presentà a l’Ajuntament una 
reclamació patrimonial per import de 
1.876.601,16 € com a conseqüència de les 
obres de demolició a la finca de Biniatzent 
d’Alt. 

L’advocat de l’Ajuntament, Mateu Canyelles, 
explica l’escrit presentat pel Sr. Alba. Segons 
la seva opinió és una reclamació que no pot 
donar lloc a una indemnització d’aquest import 
perquè les llicències concedides sempre eren 
per subsanar defectes de les obres 
executades. A més, si hi ha d’haver 
indemnització molt probablement aquesta serà 
molt inferior a la sol·licitada. També comenta 
que l’Ajuntament disposa d’assegurances que 
cobririen les despeses. En aquests moments 
cal estudiar l’expedient tant per ell com per 
l’arquitecte municipal i enviar-lo al Consell 
Consultiu. 

El grup del PSM-IV presenta una sèrie de 
preguntes que són contestades per l’equip de 
govern: 
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1.- La carretera de Mancor a Inca té un parell 
de punts perillosos que consideram que 
s’haurien d’arreglar. L’anterior equip de govern 
de Mancor va demanar una millora d’aquestes 
curves. Quines passes ha fet l'actual equip de 
govern, davant el Departament de Carreteres 
del Consell Insular de Mallorca, per tal de que 
s'arreglin les curves perilloses? 
Com heu pogut observar per millorar la 
seguretat a l’entrada del poble s’ha construït 
una rodona, seguidament s’ha millorat la 
seguretat a la voravia de la carretera fins  a 
l’altura de Conia i després s’han fet gestions 
amb la Direcció Insular de Carreteres per quan 
la ronda nord d’Inca es faci es millori des de la 
costa de Can Ripoll fins a l’accés de la Ronda 

2.- Quin cost té l’escultura del Moscart, 
incloent-hi l’habilitació de la zona on s’ha 
ubicat? 
1.700 € 

3.- El mes de maig, l'IBISEC va fer una visita a 
l’escola Montaura i va trobar una sèrie de 
desperfectes que s’havien de reparar i digué 
que faria les reparacions oportunes. Primer 
ens diguéreu que les reparacions es farien 
durant l’estiu per no interferir en el 
desenvolupament del curs escolar. Després 
ens vareu dir que vos havien notificat que es 
farien el mes de setembre. Hem començat el 
novembre i encara no estan començades. 
Sabeu quan es faran? 
El proper dia 19 de novembre a les 18:30 
hores la directora de l’escola, la presidenta de 
l’APIMA i el batle estan convocats a una reunió 
amb la Consellera de Cultura i el Director 
General de l’IBISEC on es tractarà aquest 
tema. 

4.- Els pressuposts de 2014 contemplaven una 
partida de 111.590 euros en el capítol 
d’inversions, destinats per fer front a la 
demolició dels habitatges il·legals de Biniatzent 
d'Alt. Ara que s’estan preparant els 
pressuposts de 2015, té previst aquest equip 
de govern incloure una partida per retornar-nos 
a cada un dels mancorins i mancorines, els 
poc més de 87 euros per persona, que hem 
pagat per aquesta demolició? 
No.  

5.- Si no està prevista una partida pel retorn 
d’aquests 87 euros, entén aquest equip de 
govern que els culpables del delicte al que va 
ser condemnat l’ajuntament, som tots els 
habitants de Mancor, ja que som els qui hem 
pagat la condemna?   
No. L’equip de Govern actua d’acord amb el 
procediment legalment establert i segons les 
instruccions dels tècnics com no pot ser d’altre 
manera. 

Per altra banda, el mateix grup polític 
comunica que han celebrat diversos Fòrums 
Ciutadans on els ciutadans de Mancor 
participants �han plantejat una �sèrie de 
qüestions, les quals són traslladades i 
contestades per l’equip de govern: 

1.- Què es fa amb els 50 euros que es paguen 
quan es lloga el Casal de Cultura?  
S’ingressen a la caixa de l’ajuntament, es 
comptabilitza com un ingrés i es destina a 
finançar despesa corrent del pressupost com 
per exemple el manteniment de les 
instal·lacions del Casal de Cultura 

2.- S’abaratiria la recaptació de tributs si es fes 
directament des de l’ajuntament en comptes de 
fer-ho a través de l'Agència Tributària de les 
Illes Balears? 
Determinar-ho requereix un estudi econòmic, 
no obstant no hi ha mitjans personals ni 
materials a l’ajuntament com per poder dur a 
terme la gestió de la recaptació de tributs de 
forma òptima. 

3.- En relació a l’aigua: 

- Considerau que hi ha una mala gestió 
en el servei atesa la gran quantitat de 
rompudes i el fet que a les parts altes 
del poble encara hi ha dies en què 
l'aigua hi arriba amb dificultat? 
No. Noltros consideram que des de que 
tenim l’empresa concessionària es pot 
garantir pràcticament el 100% del 
subministra d’aigua a tots els 
mancorins. No obstant entenem que en 
alguns moments poden sorgir 
imprevists i per això està l’empresa 
concessionària per solventar-los. 

- S'emplea aigua d’algun nou sondeig? 
No. 
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- De quins dipòsits per a emmagatzemar 
aigua disposa aquest Ajuntament? 
Dels dipòsits de Santa Llúcia. 

1a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 27 DE NOVEMBRE 
DE 2014 

El grup municipal PSM-Iniciativa Verds 
presenta al Ple de l’Ajuntament una moció 
referent a l’expedient de les obres a la finca de 
Biniatzent d’Alt amb els següents acords: 

1.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall demana 
disculpes al poble de Mancor per haver 
concedit de forma il·legal unes llicències que ja 
han tengut un cost econòmic mínim de 
111.590 euros, que podria ser molt més elevat, 
i que hem pagat tots i cada un dels mancorins i 
mancorines. 

2.- L'Ajuntament de Mancor de la Vall es 
compromet a informar de manera clara i 
puntual a tota la ciutadania dels costos 
econòmics que ha tengut, té i tendran totes les 
actuacions relacionades amb aquests fets. 

3.- L'Ajuntament de Mancor de la Vall demana 
al seu exbatle i actual Conseller de Cooperació 
Local del Consell de Mallorca, Bernadí Coll 
Martorell, 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 
honorabilitat 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. 

El batle exposa l’argumentació que justifica el 
sentit del vot dels membres del Partit Popular: 

PRIMER.- Tal com ja es va contestar en data 
23 de desembre de 2013 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. 

SEGON.-  Aquest equip de govern sempre ha 
informat de manera clara sobre aquest 

procediment i seguirà informant de tot el que 
sigui rellevant. 

TERCER.- Les llicències d'obra no només són 
decisions polítiques, sinó que també venen 
avalades per informes tècnics i com a 
representants i membres del consistori 
defensam les actuacions dels treballadors de 
l'Ajuntament. 

Quan es declaren unes obres il·legals i hi ha 
una ordre de demolició, el responsable es el 
propietari i si aquest no acata l'ordre de 
demolició és l'Ajuntament qui ha d'executar i 
després reclamar la factura al propietari, ja que 
l'interès general és la restitució del bé afectat 
(demolició de les obres il·legals) i no qui se’n fa 
càrrec. Per tant, sí que es veritat que 
l'Ajuntament ha hagut de fer-se càrrec de la 
demolició però reclamarà aquest import al 
propietari quan el moment processal indiqui. 
Per tant, l'Ajuntament ha hagut d'avançar els 
doblers com a responsable subsidiari però que 
les reclamarà al propietari.  

Fins aquí és el que diuen les diferents 
sentències. Una altra cosa és per quin motiu 
aquestes llicències es varen donar malament. 
Cosa que haurà de ser una altra sentència 
amb un altra procediment que depuri les 
responsabilitats que hagin intervingut en la 
concessió de la llicència d'obres anul·lada pels 
tribunals. No obstant això, els danys i 
perjudicis que el propietari ha demanat es 
defensaran per part d’aquest Ajuntament com 
no pot ser d’altra manera. 

La moció no queda aprovada amb tres vots a 
favor del PSM-Iniciativa Verds i cinc vots en 
contra del PP. 

2a SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 27 DE NOVEMBRE 
DE 2014 

El Ple de l’Ajuntament aprova, amb cinc vots 
dels regidors del PP i tres abstencions dels 
regidors del PSM-IV, la modificació de crèdit 
1/2014 que permetrà fer front a la despesa de 
2.805 € per a l’adquisició de mobiliari pel 
Centre de Dia. Aquesta quantia suposa un 
20% del total de la inversió, el 80% restant és 
a càrrec del  programa LEADER.  
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CENTRE DE DIA 
Aquest darrer trimestre pareixia 
que no acabava d’arribar el fred i 
en uns pocs dies ens ha arribat de 
bon de veres! 
Però en el centre de dia no mos 
atura res, hem seguit fent unes 
bones passejades així com  tallers 
i manualitats per a decorar el 
centre. 
La decoració de Nadal l’hem feta 
tota noltros i cada any intentam 
fer alguna cosa diferent i novedosa. També hem fet galletes de nadal 
però les galletes no mos duren ni dos dies perquè després de fer-les 

feim una bona berenada i mos desapareixen tot d’una! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip del Centre de Dia

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL I L’ENTITAT “DSR 
DENTISTAS SOBRE RUEDAS” PER A L’ASSISTÈNCIA BUCODENTAL SOLIDÀRIA 

A PERSONES AMB MANCANÇA DE RECURSOS 

L'Ajuntament de Mancor de la Vall ha signat un conveni amb l'entitat "DSR Dentistas Sobre 
Ruedas", aquesta és una organització sense ànim de lucre que té entre les seves finalitats 
estatutàries organitzar i impulsar projectes per millorar la salut bucodental de persones que 
no disposen dels recursos suficients. 

Tenint en compte que, l’assistència bucodental garantida per la Seguretat Social no assoleix 
els tractaments necessaris per a una salut bucodental amb garanties, per la qual cosa les 
persones que no disposen dels recursos econòmics necessaris per poder acudir de forma 
regular a l’assistència privada viuen amb un evident risc de patologies bucodentals greus. 
Aquesta entitat té per finalitat precisament l’atenció bucodental solidària de persones 
residents a l’illa de Mallorca que no disposen dels recursos econòmics necessaris per acudir 
de forma regular a l’assistència privada. 

Tant l'Ajuntament com l'entitat "DSR Dentitas Sobre Ruedas" acorden que l’Àrea de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Mancor de la Vall seleccionarà les persones que, segons el seu 
criteri, no disposen dels recursos econòmics necessaris per a una mínima atenció 
bucodental regular per part de l’assistència privada. 

Els preus de l’assistència bucodental que es prestarà a la Clínica seran d'un cost reduït i 
seran abonats per les persones pacients derivades per a l'àrea de Serveis Socials. 
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RICARDO MEJÍAS FERNÁNDEZ, Vicari de la Unitat de Pastoral "Mare de Déu amb 
especial dedicació a Biniamar i Mancor de la Vall. 

El passat estiu el bisbat de Mallorca va 
dur endavant una reestructuració a certes 
parròquies i, concretament a la comarca 
d'Inca es va crear una unitat de pastoral 
que engloba les parròquies d'Inca, 
Biniamar, Caimari, Lloseta, Mancor de la 
Vall i Selva, amb un rector coordinador, 
Mn. Toni Vadell i dos vicaris, Mn. Carles 
Seguí i Mn. Ricardo Mejía, aquest amb 
especial dedicació a Biniamar i Mancor 
de la Vall. 

Vàrem creure que seria bo, que a través 
de la nostra revista, poguéssim donar a 
conèixer un poc de més a prop la 
persona de Mn. Ricardo així com alguns 
aspectes de la seva vida com a sacerdot. 
Per això realitzàrem l’entrevista que vos 
oferim. Agraïm a Mn. Ricardo les seves 
paraules.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
On vares néixer i quan? 
Santo Domingo, el 15 d’abril de 1987 

Tens altres germans? 
No. 

Quin  treball feien els teus pares? 
Tots dos ja estan jubilats. Mon pare és 
general de brigada i ma mare 
administrativa. 

Estudis que feres i a on abans d'entrar 
als estudis del Seminari? 

 
Vaig començar la llicenciatura en 
Filosofia a la UIB i la vaig acabar a 
Madrid. Després de fer el máster, 
actualment som doctorand en Lògica i 
Filosofia de la Ciència a Salamanca. 

Podries descriure, breument, el teu 
entorn familiar abans d'entrar al 
seminari? 
Els primers anys de vida vaig viure a 
Santo Domingo i després amb la jubilació 
de mon pare vinguérem a viure a 
Mallorca. Visc aquí des de fa 22 anys. 

Quan i a on vares rebre l'ordenació 
sacerdotal? 
Vaig ser ordenat a La Seu el 28 de 
setembre de 2014 pel bisbe Salinas. 

On has exercit el teu ministeri abans 
d'assumir la tasca de vicari de la Unitat 
de Pastoral de la qual formes part? 
Vaig ser ordenat diaca el 30 de novembre 
de 2013 a Inca, on he exercit el diaconat, 
i a l’Hospital Comarcal d’inca, on ara som 
capellà. Abans havia servit com a 
prediaca a Manacor. 

Quina és la teva visió actual de la Religió 
Catòlica en el nostre món del segle XXI? 
El catolicisme és una religió universalista 
en la qual cap tothom i en qualsevol lloc 
del món, de manera que la fe ens dugui a 
una vida coherent. La nostra és la religió 
de l’apertura incondicional al Misteri de 
Crist i a les necessitats dels més pobres, 
materials o espirituals. 

És cert que de cada dia hi ha menys 
practicants. Com creus que s'hauria 
d'enfocar aquest problema? 
L’Església no és una empresa i la fe és 
una virtut teologal, si bé hem de fer un 
constant “aggiornamento”, com deia Joan 
XIII, és a dir, una renovació que no és 
simple màrqueting sinó obra de l’Esperit 
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que nosaltres acollim. Ens hem de 
renovar, no per modes, sinó interpretant 
en Déu els “signes dels temps”. No 
podem forçar a ningú a practicar, la fe és 
un acte lliure. 

Com entens la participació dels seglars 
en l'Església? 
Imprescindible. Poble de Déu som tots i 
no sols els sacerdots. Estic ben 
convençut que cada cristià és pedra viva 
de l’Església i pot aportar els seus 
carismes al servei de tots. Segur que el 
papa Francesc ens sorprendrà a tots 
impulsant el paper dels laics. 

Creus que, al llarg del temps, la dona ha 
estat marginada dins l'Església?. 
No sols a l’Església. Des del “pater 
familias” del dret romà, l’home ha tingut el 
protagonisme. La dona és una 
assignatura pendent per a tots: l’Estat, 
les autonomies, les empreses, 
l’Església... tots hem de lluitar perquè no 
sigui discriminada i visqui amb la màxima 
dignitat.  

Quina sortida hi veus per resoldre la 
manca de vocacions en l'exercici del 
ministeri presbiteral? 
Proposar aquesta vida al jovent d’avui, 
amb claredat i d’una manera atraient. 
Molts de joves no es plantegen ser 
capellans perquè ningú els ho ha 
proposat ni s’han trobat amb la bellesa 
d’aquesta vocació. Tenen una imatge 
molt caricaturitzada del sacerdoci. 

Encara que fa poc temps que has 
assumit la nova tasca com a prevere, 
quina valoració fas del que has pogut 
conèixer en aquest poc temps; què és el 
que t'ha cridat més l'atenció? 
Que la gent està molt necessitada de 
capellans. Estic molt content de poder 
batiar, ungir, pregar pels difunts, donar el 
perdó, casar i sobretot de celebrar 
l’Eucaristia. 

Com es desenvolupa la teva vida en un 
dia normal? 
A més de capellà, som professor de 
secundària en torn de matí. Per tant la 
meva jornada comença de les 8 del matí 
(m’aixec a les les 6'30) fins a les 22 o 23 
del vespre, perquè després de les misses 
del vespre tenim reunions o pregàries 
amb la gent. Duim 8 parròquies i això ens 
fa anar per tot. També s’han de comptar 
les visites als malalts, les confessions, els 
grups de Lectio Divina o les uncions 
d’urgència a l’Hospital que et poden 
cridar a qualsevol hora de la nit. 

Què diries al poble de Mancor, a través 
de les pàgines de la nostra Revista? 
Que tenim un poble preciós, amb un gran 
patrimoni i una altíssima història de fe. 
Mancor m’ha mostrat una acollida i 
col·laboració enorme durant el poc temps 
que som aquí. Els dic que tenen les 
portes obertes del meu ministeri 
sacerdotal i de la parròquia.  

Gràcies Ricardo, un cop més, per les 
teves paraules. Pensam que una lectura 
atenta de les teves respostes, ens 
proporciona una profunda reflexió sobre 
la nostra vida de cada dia i ens ajuda a 
endinsar-nos en el nostre interior. 
Aprofitam per posar, de bell nou, les 
pàgines de la nostra revista MONTAURA 
a la teva disposició personal i de la 
parròquia. 
 
Jaume Gual i Móra  
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DES DE L’ARXIU 
 

LLORITO HONRA LA MEMÒRIA DE MONTSERRAT FONTANET 
Els passats 13 i 14 de desembre tingueren lloc a Llorito unes jornades dedicades a la figura de 
Montserrat Fontanet i a la seva obra en el context de la realitat pagesa de la seva època, el S. XVIII, a 
l'Illa. El seminari fou molt interessant i vull destacar-ne l'alt nivell de ciència tant dels ponents com dels 
assistents, molts del quals bons coneixedors de la història del món agrari mallorquí, en els aspectes 
tècnic i social. 

L' Ajuntament llorità organitzà el seminari arrodonint l'homentage a Montserrat Fontanet a qui havia 
nomenat fill il·lustre el maig de l'any passat, tot i que recents investigacions d'Andreu Ramis han 
demostrat que va néixer a Sencelles i hi fou batiat. Aquesta circumstància però va ser ben accidental ja 
que el propi Fontanet sempre es va considerar llorità. 

Fent excepció de la primera i última intervencions, que tengueren un caràcter contextual, les ponències 
foren monogràfiques aprofundint un aspecte de la vida o obra de Fontanet.  

Pel que fa a les referències obligades a Mancor, una ponència es dedicà íntegrament a Sa Canaleta (la 
"Síquia de Massanella" per a nosaltres) i una altra consistí en uns comentaris de quatre pintures, del 
S.XVIII sobre temes agrícoles, actualment existents a les cases de Massanella. 

Commou el fet que la nostra ínfima història sigui coneguda d'una manera tan pormenoritzada per 
actuals investigadors del passat, aliens a Mancor. Només la ingent tasca de Biel Fiol n'és una excepció. 
La Font del Prat, tot el corregut de la síquia - pam a pam-, les cases de Massanella, Son Catlar, l'hort de 
Massanella... foren mostrades i explicades de forma exhaustiva. 

Montserrat Fontanet no va néixer a Mancor però hi va viure l'últim tram de la seva vida i va ser majoral 
de Massanella. Va morir a Mancor i hi fou enterrat. Ara la memòria de Fontanet a Mancor perviu 
únicament en la presència de la Síquia, els Arcs (per a nosaltres "els Arcs d'en Fontanet") en l'escut 
municipal i en la descendència: els actuals Fontanet mancorins provenen del Fontanet de "L'Art de 
Conró". 

Jo hi vaig assistir i em dol que un argument tan contundent - una part de la història del nostre poble - no 
fos prou engrescador per als estudiants o graduats universitaris mancorins. 

Andreu Ramis, director del Seminari juntament amb Toni Ginard, m'ha fet arribar l'escrit que segueix. 

Seminari sobre Montserrat Fontanet 

Les jornades sobre “El coneixement agronòmic a mitjan 
segle XVIII. Llorito, Montserrat Fontanet i l’Art de conró 
(1747)”, organitzades amb el suport de l’Ajuntament de 
Lloret de Vistalegre i la Universitat de les Illes Balears, es 
plantejaren com un seminari d’experts on feren les seves 
aportacions científiques sobre la qüestió. 

Se celebrà al Casal dels Tarongers, de Lloret de Vistalegre, 
els dies 13 i 14 de desembre de 2014. La direcció anà a 
càrrec d’Andreu Ramis i Antoni Ginard  i la coordinació 
l’efectuà Francisca Niell. 

L’objectiu del seminari era la voluntat d’aprofundir, des d’una perspectiva multidisciplinària, en el 
context, la personalitat i l’obra de Montserrat Fontanet. 

El mes de maig de 2013, l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre nomenà fill il·lustre de la vila a Montserrat 
Fontanet Llebrés (1695-1762), conegut per la seva aportació al coneixement de l’agricultura i 

El Dr. Andreu Ramis dissertant sobre la 
difusió de L'ART DE CONRO
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l’agronomia del segle XVIII, a través de la seva obra Art de conró (1747). Així mateix, a l’aportació sobre 
el món agrari, s’hi suma la contribució a l’enginyeria popular tradicional amb la direcció de la construcció 
de la canaleta de Massanella a Mancor, o la llegendària atribució de la invenció del carretó de batre. 

Tot el dissabte, 14 de desembre, s’ocupà en l’exposició i debat de les següents ponències: 
Els senyors pagesos. Il·lustració i agronomia a la segona meitat del segle XVIII, per Isabel Moll Blanes 
(Universitat de les Illes Balears). 

De Josep Jacint a Montserrat Fontanet. El perfil del personatge, per Andreu Ramis Puig-gròs 
(Universitat de les Illes Balears). 

L’entorn immediat de Montserrat Fontanet. Llorito 1700-1750, per Antoni Ginard Bujosa (Universitat de 
les Illes Balears). 

El coneixement de l’obra de Fontanet, per Andreu Ramis Puig-gròs (Universitat de les Illes Balears). 

"Aquest xic tractat": L’Art de Conró de Montserrat Fontanet (1747), per Margalida Bernat Roca (Societat 
Arqueològica Lul·liana) i Jaume Serra i Barceló (Societat Arqueològica Lul·liana). 

L’Art de conró una mostra de la llengua catalana no literària del segle XVIII, per Catalina Martínez 
Taberner (Universitat de Barcelona). 

Continguts d’història natural a l’Art de Conró de Montserrat Fontanet, per Josep Maria Camarasa 
(Fundació Carl Faust, de Blanes) i Dolors Llopart (Institut Català d’Antropologia). 

Les mesures tradicionals i els càlculs matemàtics a l'Art de Conró, per Josep Lluís Pol Llompart 
(Societat Balear de Matemàtiques). 

La canaleta de Massanella i Montserrat Fontanet, per Jaume Andreu Galmés (Universitat de les Illes 
Balears) i Gabriel Ordinas Marcè (Consell de Mallorca). 

Entre el gènere i l'etnografia: les pintures d'argument agrícola de Jaume Nadal (1750), per Marià 
Carbonell (Universitat Autònoma de Barcelona). 

El dematí del diumenge, 14 de desembre, s’efectuà una sortida de camp i visita guiada a Son Joan 
Arnau (una possessió emblemàtica del Pla de Mallorca, on habità i en fou conductor Montserrat 
Fontanet), a càrrec de Pau Bibiloni, Antoni Ginard i Andreu Ramis. 

Tant el seminari com la visita a Son Joan Arnau foren un vertader èxit d’assistència i participació. 

Respecte a Montserrat Fontanet Llebrés i la seva relació amb Mancor les novetats més importants se 
centren principalment en tres aspectes. 

El primer, la localització de la fe de baptisme de Montserrat Fontanet, el 16 de gener de 1695, a 
Sencelles. Aquest extrem era fins ara desconegut, perquè havia estat objecte de confusió amb el nom i 
la data de naixement d’un germà seu. 

El segon, la seva procedència d’una família d’arrendadors. El seu padrí, Montserrat Fontanet, havia 
estat a Almallutx (Escorca); casat amb Joana Reus de Biniarroi, acabà d’arrendador a s’Arissal de 
Sencelles, on morí l’any 1702. El seu pare, Montserrat Fontanet Reus (nascut a la parròquia de Selva), 
casat amb Antonina Rosa Llebrés de Sencelles, fou arrendador de Son Joan Arnau de Llorito 
(1704-1720). El matrimoni tingué deu fills. El fill major, Montserrat Fontanet Llebrés fou també 
arrendador de Son Joan Arnau de Llorito (1720-1724) i de Son Gelabert de Llorito (1724-1728). 

El tercer, la ubicació de Montserrat Fontanet Llebrés a Mancor, cap a l’any 1740 fins a la seva defunció 
(1762). L’any 1743 era majoral de Son Abrí de Massanella. La seva relació amb la família Abrí 
Descatlar, propietaris de Massanella, explica tant la redacció de l’Art de conró (1747), com la seva 
intervenció en la fàbrica de la canaleta de la font del Prat de Cúber fins a les cases de Massanella 
(1748-1750). 
 Tomeu Ripoll Pou 
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NOUS LLINATGES DE MANCORINS (1) 
Entre els números 2 i 30 d’aquesta revista, publicàrem 29 articles dedicats a donar notícies que 
havíem arreplegat de diverses fonts, dels llinatges dels mancorins.  Ara aquí ampliarem les 
referències dels llinatges nous que s’han registrat a Mancor en el Registre Civil del Jutjat, així 
com també aquells que ja havien estat descrits però que han estat portats a Mancor per noves 
famílies. Aquestes entrades començaran amb la frase “Hi ha que afegir”. 
Com en el treball citat sols es relacionarà el primer llinatge del primer fill inscrit. 

ACHAFI.- Dia 6 d’octubre de 2002 nasqué Smaa, filla de Mohamedi Achafi i de Rabiaa 
Llamsich, ambdós naturals del Marroc. 
ALBERTÍ.- Hi ha que afegir el naixement de Miquel, fill de les dones Joana Margalida Mateu i 
de Rosa Albertí, ambdues d’Inca. És el primer mancorí d’una parella del mateix sexe. 
ALOY.- Dia 17 de juny de 2003, nasqué Margalida filla de Joan Aloy d’Inca i de Magdalena 
Grau de Mancor. 
ANDREU.- Dia 28 d’abril de 2008 nasqué Aina, filla de Modest Josep Andreu i de Catalina 
Navarro, ambdós d’Inca. 
AULET.- Dia 27 de gener de 2013 nasqué Mireira, filla de Sebastià A. Aulet i de Catalina M. 
Pericàs, ambdós d’Inca. 
BAEZ.- Dia 8 d’agost de 2005 nasqué Inés, filla de Josep Mª Baez, de Màlaga i de Maria 
García, de Lloseta. 
BARNÉS.- Dia 27 d’agost de 2009 nasqué Paula, filla de Florencio Barnés i de Amaranda 
Sanz, ambdós de Palma. 
BENAOVATE.- Dia 7 de juliol de 2008 nasqué el nin Aussama, fill de Mohamet Benaovate i 
d’Asmina El Ayoubi, ambdós del Marroc. També dia 3 de juny de 2010 nasqué Youssra, filla de 
Said Benaovate i de Rachide Lamsiah, també del Marroc. 
BESTARD.- Dia 13 de març de 1995 nasqué Catalina, filla de Bartomeu Bestard, de Lloseta, i 
de Francisca Vallori, de Mancor. 
BORRMAN.- Dia 31 de juliol de 2001 nasqué Nicolau, fill d’Higinio Cascón, de Béjar, i de Petra 
Borrman, natural de Dortmund (Alemanya). És el primer mancorí que porta com a primer 
llinatge el de la mare. 
BRUNO.- Dia 27 de gener de 2009 nasqué Irene, filla de David Bruno, de Menjibar (Jaén) i de 
Sara González, de València. 
BUJOSA.- Dia 3 d’agost de 2007 nasqué Joana, filla de Rafel Bujosa, de Bunyola, i de Dolors 
Romero, de Barcelona. 
CABANELLAS.- Dia 2 de febrer de 2004 nasqué Joan, fill de Bernat Cabanellas, d’Inca,  i 
d’Antònia Jofre, de Biniamar. 
CALVO.- Dia 3 de setembre de 2008 nasqué Pablo, fill de David Calvo, d’Inca, i de Maria dels 
Àngels Ferragut, de Palma. 
CÀNAVES.- Hi ha que afegir el naixement dia 20 de març de 2002 de Neus, filla de Mateu 
Cànaves i de Maria Magdalena Aguiló, ambdós d’Inca. 
CASTILLO.- Dia 17 d’agost de 2013 nasqué Maria, filla de Francisco Castillo, de Palma i de 
Mariana Grau, de Barcelona. 
CERDÀ.- Dia 4 de febrer de 2003 nasqué Josep, fill de Jeroni Cerdà, de Pollença, i de 
Margalida Amengual, de Mancor. 
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COMPANY.- Hi ha que afegir el naixement de Joan dia 31 de gener de 2001, fill de Joan 
Company, de Consell, i de Catalina Gual, de Mancor. També el naixement de Gael, nat dia 12 
d’agost de 2011, fill de Jesús Company i de Yolanda López, ambdós de Palma. 
DOLS.- Dia 21 d’abril de 2007 nasqué Arnau, fill de Mateu Dols i de Teresa Vilaret, ambdós de 
Palma. 
EIBER.- Dia 5 de juny de 2012 nasqué Henri Meeno, fill de Martín Eiber, d’Hannover, i de Grit 
Shellenberg, de Jena, ambdues ciutats alemanyes. 
FERNÁNDEZ.- Hi ha que afegir el naixement dia 3 de març de 2012 de Miquel Àngel, fill de 
José Mª Fernández, de Mancor, i d’Antònia Cifre, de Caimari. 
FERRER.- Hi ha que afegir el naixement dia 2 de febrer de 2012 de Claudia, filla de Carles 
Ferrer i de Maria del Mar Tous, ambdós de Palma. 
FONSECA.- Dia 6 de novembre de 2006 nasqué Irati, filla de José R. Fonseca, de Madrid, i de 
Maria L. Raso, de Granada. 
FRAU.- Hi ha que afegir el naixement de Paula dia 3 de juny de 2010, filla de Cristòfol Frau, de 
Selva, i de Francisca Mª Morell, de Mancor. 
FUSTER.- Hi ha que afegir el naixement de Rafel, fill de Jaume Fuster, de Caimari, i d’Antònia 
Amengual, de Mancor. 
GALLARDO.- Dia 17 de desembre de 2009 nasqué Bernat, fill de Miquel Gallardo, de Blanes 
(Girona) i de Maria del Mar Saurina, de Mancor. 
GELABERT.- Hi ha que afegir el naixement  dia 26 d’octubre de 2009 de Josep, fill de Llorenç 
Gelabert, de Lloseta, i d’Aina Busquets, de Palma. També el de Jaume, nat dia 21 de 
novembre de 2011, fill de Joan J. Gelabert, de Lloseta i de Catalina Gual, de Mancor. 
GIBERT.- Dia 21 de juliol de 2014 nasqué Neus, filla de Pedro Sánchez, d’Inca, i de Inguit 
Gibert, de Sabadell. La nina porta com a primer llinatge el de la mare. 
GIL.- Dia 8 de juliol de 2008 nasqué Neus, filla de Manuel Gil i de Margarita Ortoneda, ambdós 
de Palma. 
GONZÁLEZ.- Dia 28 de juliol de 2009 nasqué Adrián, fill de Manuel González, d’Inca, i de 
Maria Magdalena Cifre, de Capdepera. També dia 19 de maig de 2013 nasqué Claudia, filla de 
Francisco González, de Loja (Granada) i de Mª Catalina Coll, d’Inca. 
GOÑALONS.- Dia 10 de desembre de 2012 nasqué Nura, filla de Pere I. Goñalons, de 
Ciutadella de Menorca, i de Margalida Perelló, de Mancor. 
GORNATTI.- Dia 19 de maig de 2013 nasqué Celeste Victoria, filla de Gaspar E. Gornatti, de la 
Plata (Argentina) i de Myriam Karina Martino de Buenos Aires. 
GOSALVES.- Dia 18 de setembre de 2000, nasqué Sergio, fill de José E. Gosalves, d’Elda 
(Alacant) i de Susana Gosalves, de Barcelona. 
GOST.- Dia 29 de maig de 1993 nasqué Sandra, filla de Jordi J. Gost, de Sa Pobla, i de 
Providencia Verdejo, d’Inca.  
GRIGOROF.- Dia 2 de juny de 2010 nasqué Alexandra Stefanova, filla de Stefan Ivanof 
Grigorof i de Gerdana Stefanova Petrova, ambdós de Bulgària. 
GRIMALT.- Dia 6 de juny de 2008 nasqué Jaume, fill de Jaume Grimalt, de Santa Maria del 
Camí, i de Maria Robledo Fernández, de Mancor. 
GUAL.- Hi ha que afegir el naixement de Carla, dia 1 de setembre de 2011, filla d’Àngel Gual i 
de Maria A. Rosa, ambdós de Palma. 
 

Biel Fiol Mateu 
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ESGLÉSIA LOCAL 
                                

 
Un any més celebràrem les matines a Mancor. L'Església estava plena de "gom a gom", la 
gent va respondre a l'hora que s'havien programat, a les 19,30 h.  Hi havia una gran 
expectació de familiars per veure els personatges que intervingueren per commemorar 
aquesta vella tradició. 
Va presidir la celebració Mn. Xisco Vicens, el qual l'any passat també va està present 
entre nosaltres. Amb la seva senzillesa va fer arribar la seva paraula al cor de tots els 
presents. 
El Sermó de la Calenda fou interpretat pel nin: Antoni Vidal, La Sibil·la per Maite Móra i 
l'àngel per Joanaina Aloy, tot un exemple de veus i segurament molts d'assajos. 
Enhorabona!!. En el  naixement vivent feren de Sant Josep i Maria, Miquel Vallori i Antònia 
Perelló i l'Infant Jesús fou la nina Maria Àngels Martí. Els pastorets del grup d'Esplai Estel. 
La cova molt hermosa i ben preparada per un grup de persones del Consell Parroquial. 
Els càntics, que donen una gran solemnitat a las festa, foren interpretats pel Cor 
Parroquial, sota la direcció de Jaume Gual, acompanyats a l'orgue per Bartomeu Ripoll. 
Per acabar cal donar les gràcies a tots els qui han intervingut i també de manera especial 
a les persones que s'encarreguen de la neteja, posar les neules i tot el que faci falta per a 
que surti lo millor possible. 

 
        Fotografia: Maria Bel Llompart                             Comentaris: Mn. Ricardo Mejías 
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El passat 11 d’octubre la Junta Local de 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer organitzà 
una pamboliada solidària a benefici de l’Associació. 

L’acte coincidí amb els diferents esdeveniments organitzats per la Junta Balear per 
commemorar el Dia de la Prevenció del Càncer de Mama, per això tots els assistents lluïren a 
les seves solapes un llacet color rosa com a símbol de recolzament a totes les dones 
afectades.  

El sopar tengué lloc en el Casal de Cultura, en total foren uns 133 els assistents, xifra 
considerable tractant-se d’un poble petit com Mancor, cada un dels participants col·laboraren 
amb una participació de 10 € i es va poder aportar a l’associació 964,66 €. S’ha de tenir en 
compte que els ingressos foren de 1.330 € i les despeses de 365,34 €. Això gràcies a la 
col·laboració de l’ajuntament, comerços i particulars. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presidenta de la 
Junta Local, 
Magdalena Arrom, 
donà les gràcies a tots 
els assistents, 
igualment la 
coordinadora de la 
Junta de Balears, 
Isabel Got, qui 
expressà la seva 
satisfacció i explicà les 
accions dutes a terme 
des de l’AECC. 
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ACTIVITATS DEL 4t TRIMESTRE DE 2014 

 
OCTUBRE 
 
Dia  6  
Començà el curs de Danses del Món, tots els dilluns a les 17,00 h. al local de la 3a Edat, 
que durarà fins a final del mes de maig. 
 
Dia 7 
Començà el curs de Gimnàstica de manteniment, tots els dimarts a les 16,45 h. al local de 
la 3a Edat, que també durarà fins a final del mes de maig. 
 
Dia 19 
Dinar dels Amics de la 3a edat. Gran caragolada (115 kg) en menjàrem a voler i repetírem 
tots els que volguérem, abans començàrem amb patatilla, coca de trampó i raïm.  

 
I és de fa molts d'anys, la tradicional bunyolada per commemorar el dia de les verges, bé, 
si és que en queda cap a l'associació, les bunyoleres en feren més de mil cent.  
Cal donar l’enhorabona als cuiners i a tots els que serveixen, per la seva feina de servir 
als altres. 
 

��������




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE 
 
Dies 7, 8 i 9, Només foren 21 els socis que anaren a passar un cap de setmana a l'hotel 
Vista Sol de Magaluf, que havia organitzat la Junta Directiva. Els que decidiren gaudir 
d'uns dies, oblidant les preocupacions que a vegades es presenten quan menys heu 
esperam. 
Durant l'estància a l'hotel, varen passejar per aquelles rodalies poc conegudes pels 
mancorins. El menjar era de bufet abundós, disposava d'una gran piscina climatitzada 
pels que volgueren nedar. El vespres, pogueren practicar el ball de moda en línea i també 
el ball de saló. 
 
DESEMBRE 
Dia 6 
Aquest dia sortiren 
d'excursió, per fer 
una visita cultural 
a Valldemossa. A 
l'arribada varen 
berenar de pana-
da; després la 
Junta  Directiva, 
va convidar als 
trenta-cinc assis-
tents, a prendre un 
xocolata amb la 
famosa coca de 
patata de Vallde-
mossa, a cas 
mancori Miquel 
Marranxo. 
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Feia molt de fred, però anaren a visitar el poble i fer algunes compres, seguiren l'excursió 
per fer una nova aturada a Son Marroig. Contemplaren el paisatge mariner, sa Foradada i 

continuaren cap a Banyalbufar, 
Estellencs fins a Andratx.  
Dinaren al "Mesón Can Paco", 
menú: arròs a la marinera, carn 
en salsa, pijama, aigua, vi, 
refresc, cafè i licors. 
 A una hora prudencial tornaren 
cap a Mancor per l'autopista fins 
a Inca, sense cap incidència que 
ressenyar.   
 

 
Dia 31  

A les acabades del 2014 un cop 
més els Amics de la Tercera Edat 
es reuniren peu davall taula per 
donar compte de l'extraordinari 
menú que la junta directiva havia 
programat.  
D'entrada començaren amb uns 
aperitius: Cruixent d'espàrrec amb 
cuixot salat, cistelles farcides de 
picantó al torró, volauvant de 
cranca amb bolets i pebre tap de 
cortí. 

De primer plat, Caldereta de 
rap i llamàntol; després 
serviren un sorbet de 
mandarina. 
De segon plat porcelletes amb 
bunyolets de patató i ama-
nida. Les postres varen 
consistir en un Puding i pinya 
tropical; Textures passionals i 
nadalenques.  
Tot regat  amb Vi blanc Bar-
badillo, negre Faustino VII 
(Rioja), Cava Codorniu 1551, 
aigua, refrescs, cafè i licors. 
Brindàrem per donar-nos els Molts d'Anys! i desitjar-nos un Bon Any 2015. 
Després anàrem a la plaça de l'Ajuntament i tots junts, amb el poble, celebràrem la 
benvinguda del nou any amb raïm i cava. Férem un poc de festa i xaranga i també ens 
desitjarem sobretot salut i felicitat.  
 

Molts d'anys! 
Gabriel Pocoví Pou, de can Pastora. 
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                          PER RECORDAR  
 

DIADES D'ENTRETENIMENT - DIES 1- 2 i 9 DE NOVEMBRE 1997 
 

   
                       Els guanyadors                                                    Alguns dels participants 
 

  
             Després d'un bon dinar ...                                Hi ha que passar-ho bé 
 
A vegades s’han de canviar les maneres de programar les coses per esser un 
poc més entretengudes. El dia 1 férem un campionat de truc per a tots els 
homes que es volgueren apuntar al Cafè can Bernat: Dia 2 les dones feren un 
campionat de siset al Casal de Cultura, que fou molt divertit. 
El dia 9, a les 12 h., es va projectar la pel·lícula "Imatges per al record", de les 
Festes realitzades per l'Associació. A les 14 h. la millor paella feta pels millors 
cuiners, ensaïmada de crema i gelat de ametlla, vins negre i rosat, cava cafè i 
licors. Al final s'entregaren els premis als guanyadors i participants dels 
campionats de TRUC i SISET. Va seguir ball, bulla i xaranga, animada per 
l'organista i cantant, Joan Ramis. 

Podem veure a la foto que hi ha persones que ja ens han deixat. 
 

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
 
OCTUBRE: Un llibre d’aventures, quan ho llegeixes, fa desaparèixer el llibre i queden només 

les aventures. Braulio Llamero, Zamora 

Dia 15/10/2014 FIET 2014 – Vilafranca de Bonany 
Gràcies a n’en Jordi Rosselló,  bibliotecari de Vilafranca, i en Jaume Gomila,  president de  SA XERXA, 
per convidar-nos cada any a assistir a les Jornades de bibliotecaris de la  Fira de Teatre Infantil i  
Juvenil  de les Illes Balears de Vilafranca de Bonany, que aquest any ha complit XII anys, gràcies per 
donar-nos l'oportunitat de retrobar-nos i gaudir d'uns espectacles que poden ser programats a les 
nostres biblioteques. 
Poguérem gaudir dels espectacles: NANIT dansa – circ de la CIA Mariantònia Oliver, del contacontes 
teatralitzat Mariam Cacau de Ferreret Teatre i també  Una història de monstres de Centiments Teatre. 

Dia 16/10/2014 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
La primera lectura d’aquest curs escolar ha estat:   Kor de parallamps d’Andreu Sotorra amb els 
alumnes i tutor de 6è del CEIP Montaura.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 24/10/2014 DIA DE LA BIBLIOTECA  
s’inaugura la BIBLIOPATI del CEIP Montaura 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yung, una nena xinesa d’onze anys adoptada de 
petita, explica les seves vivències i els seus 
sentiments adolescents, que aniran madurant a 
mida que les experiències es vagin succeint. 
Cada una de les històries anirà creant el teixit de 
la seva personalitat adulta. La noia s’enamorarà 
del seu germà, perquè hi veurà la imatge de 
l’ídol, l’okupa rebel que es veurà amb cor 
d’emprendre una aventura solidària i treballar en 
una ONG a l’Àfrica. Els esdeveniments 
demostraran a la protagonista que a la vida 
poden sorgir entrebancs, però el més important 
és saber-los enfrontar i superar-los, malgrat que 
fer-ho sigui dolorós.

Des de 1997 cada 24 d’octubre es 
commemora el dia de la Biblioteca en 
record de la destrucció de la Biblioteca 
de Sarajevo, incendiada el 1992 durant 
el conflicte balcànic. 

La iniciativa va néixer per traslladar a 
l'opinió pública la importància de la 
biblioteca com a lloc de trobada dels 
lectors de totes les edats amb la cultura, 
i com un instrument de millora de la 
formació i la convivència humana. 

La bibliotecària de la biblioteca  de 
Mancor fou convidada a fer el pregó de 
la inaguració de la Bibliopati del CEIP 
Montaura  i ho fe amb un conte.  

Gràcies per la convidada i endavant amb projectes com aquest que permeten als nins a...  
ESBRINAR,  IMAGINAR, DESCOBRIR, LLEGIR, GAUDIR, CONSULTAR, 

ESTUDIAR, ESCRIURE, COMPARTIR i  SOMIAR!!! 
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Dia 24/10/2014 CLUB DE LECTURA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 28/10/2014 Activitats BIBLIOTECA-ESCOLA de dinamització lectora  
Partint de la màxima “ De llegir, se 
n’aprèn llegint”. El nostre Club de 
Lectura Infantil Biblioteca-Escola  vol 
ésser una eina més per ajudar als nins 
a expressar-se oralment, adequant les 
formes i el contingut als diferents 
contextos i situacions comunicatives, i 
mostrant una actitud respectuosa i de 
col·laboració. En  definitiva fomentar 
l’hàbit lector.   
El curs escolar 2013/14 ja encetàrem 

els club de lectura amb els nins de 5è i 6è i aquest nou curs escolar 2014/15 
hem engrescat els nins de 3r i 4t a que hi formin part. 

Per això necessitam una primera sessió per entrar en contacte amb els llibres i el món de la lectura, a 
través de jocs  se’ls explica amb que consisteix aquest projecte de CLUB de LECTURA INFANTIL. 

Dia 31/10/2014 CONTACONTES  
L’ós que estimava els llibres 
Conte que amaga, dins les seves pàgines, una història 
commovedora, d’amistat, d’amor… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVEMBRE: Això d’escriure, com també llegir, és un joc. A través dels meus personatges 

puc jugar a ser una bruixa, un pirata, un fantasma, una fada,.. i, és clar, 
també un drac. M. Carme Roca, Barcelona 

Dia 10/11/2014 CLUB DE LECTURA INFANTIL   - 3r d’EP 
   Un drac amb massa fums de M. Carme Roca 
 
 
 

 
 

Lluís Llach ens fa sorprendre 
gratament amb  la seva primera 
novel·la Memòria d’uns ulls pintats,  
en ella podem trobar  els grans temes 
del Llach: l’amor, la reivindicació, la 
passió, el dol, l’amistat, la guerra, la 
malícia, el dolor, la felicitat, 
l’homosexualitat, la injustícia, la 
importància de l’ensenyament, la 
cultura, els ideals, la gent, el poble... 
 

Quatre amics, dos nois i dues 
noies nascuts el 1920, creixen 
junts al barri obrer de la 
Barceloneta. Comencen a 
descobrir el món en un ambient 
humil i llibertari, i la proclamació de 
la República els obre un amplíssim 
horitzó de possibilitats, il·lusions i 
esperances. Però la Guerra Civil i 
la posterior repressió franquista ho 
estronquen tot. 

Un ós jovenet es troba al 
bosc un tros de paper escrit. 
Sense saber què és, el 
guarda com si fos un tresor. 
La seva curiositat el portarà a 
conèixer una al·lota que viu al 
bosc, i que es converteix en 
la persona que l’endinsarà en 
el món dels llibres. 

Una història ben simpàtica. En Fumeres, un drac molt ben plantat i amb molts de 
fums es desperta després de molts de segles. Surt de la seva cova i el seu entorn 
ha canviat, res és igual, gairebé no passa aigua pel riu, treu fum del nas de colors 
i ja no fa por als nens! Què hi fa un drac al segle XXI? Tindrà dues opcions: o fer 
el ridícul o reciclar-se. Què decidirà fer? 
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Dia 11/11/2014 CLUB DE LECTURA INFANTIL   - 4t d’EP 

El televisor mágico 
de Braulio Llamero 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 12/11/2014 PROFESSOR SORPRESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 14/11/2014 CINEFÒRUM 
Kauwboy,  pel·lícula holandesa dirigida per Boudewijn Koole 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dia 21/11/2014 CONTACONTES 
   Anna en terra de fades 
  
 
 
 
 

Va ser una experiència fantàstica 
on quedà perfectament 
demostrada la implicació de la 
tutora i de la família. 

Donar les gràcies al tutor del grup 
i a l’autor del llibre amb el qual 
ens posàrem en contacte per fer-
nos arribar els seus comentaris, i 
va publicar al seu bloc la nostra 
trobada a la biblioteca per parlar 
del seu llibre. 
 

Professor Sorpreses i els secrets 
dels llibres és un espectacle que ens 
descobreix la gran fantàstica varietat de 
llibres que trobam dins una biblioteca i 
ens anima a llegir sense aturar. A la 
nostra particular biblioteca de Mancor 
trobarem contes de la mar, rondalles,  
contes de prínceps i princeses, contes 
de països llunyans... i tot allò que vos 
pogueu  imaginar. 

Un dia, Jojo porta a casa una cria de graula (corb). Ha mantenir-la oculta, 
doncs el seu pare no és partidari de tenir animals a casa. De tant en tant Jojo 
truca secretament a la seva mare però no li explica res de la seva amistat amb 
l'ocell. Vol sorprendre amb l’ocell com a regal el dia del seu aniversari. Ronald, 
el pare de Jojo, no vol celebrar l'aniversari d'algú absent. Des de que el pare 
pateix canvis d'humor violents, Jojo ha de ser molt caut. A través del seu 
especial amistat amb el gaig i el poder d'adaptació que només els nens tenen, 
Jojo troba la manera de trencar el mur i arribar al cor del seu pare. 

Les bruixes i les fades posseeixen una vareta màgica i 
virtuosa feta de fusta d’avellaner. Voleu saber qui és l’Anna? 
Idò l’Anna vengué a la biblioteca a contar-nos un conte de 
fades, fades que tocaven música, que feien bimbolles, que 
tenien mascotes,...
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DESEMBRE: Un llibre no està acabat fins que un el llegeix. Rosa M. Colom, Sóller 

Dia 12/12/2014 CLUB DE LECTURA 
Jane Eyre de Charlotte Brönte 

Considerada una de les millors obres de la 
literatura anglesa, fou publicada l’any 1847. 
Malgrat el seu marcat toc romàntic, és una 
novel·la que en el moment de la seva publicació 
va ser titllada de controvertida i revolucionària. 
No obstant això, al llarg de la novel·la es 
reflecteix una gran crítica a una societat rància i 
un cant a la valentia i l'amor. Una història d'amor 
i intriga a l'Anglaterra del segle XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 19/12/2014 CONTACONTES I TALLER DE NADAL 
  L’amable llop ferotge 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Després tots junts decoràrem la biblioteca amb mandales i arbres de Nadal, 
gràcies per deixar-me una biblioteca tan Nadalenca. 

I finalment , tots aquells nins i nines que encara no havien fet arribar la carta 
als tres Reis Mags d’Orient, tengueren a la biblioteca l’oportunitat d’entregar 
la carta  al Patge Reial destinat a recollir les cartes de tots els infants de 
Mancor. 

Dia 29/12/2014 PEL·LÍCULA DE NADAL 

      
  

 
 
 
 
 
 

Jane Eyre és una òrfena de deu anys que després de la mort dels seus pares i del seu oncle ha 
quedat a cura de la senyora Reed, la seva tia, una dona cruel que no suporta a Jane per l'amor que 
el seu difunt marit li va professar. En aquesta casa, Jane no patirà res més que vexacions i 
menyspreus, serà rebutjada, maltractada i apartada de tot i de tots. Acabarà en una escola per a 
orfes, on, de nou, haurà de fer front a múltiples adversitats: les condicions de vida allà són penoses 
i la seva vida estarà regida per la tirania del director del centre. Com Jane és una supervivent, 
aconsegueix sortejar tots els obstacles, i quan compleix divuit anys i es converteix en institutriu, 
decideix anunciar i aconsegueix treball a la llar d'Edward Rochester com institutriu de la pupil·la 
d'aquest, la petita Adele. 

Alerta, conills i cabridets! Amagueu-
vos, que el pare llop ha sortit a cercar 
el berenar per als seus llobatons! 
Però se'ls menjarà o no se'ls 
menjarà? Aquesta és la història d'un 
llop ferotge amable, divertit, tendre 
i...  Un conte amb el fil conductor de 
la bondat, que sorprendrà a tothom.

Tractant d'escapar d'una banda de lladres, 
Sonia s'amaga al castell i allà escolta al Rei 
explicar una trista història: després que la 
seva filla, la princesa Goldenhair, 
desaparegués al bosc buscant l'Estel de 
Nadal, el rei, aclaparat pel dolor, va cometre 
l'error de maleir a l'estrella. L'únic mitjà de 
trencar la maledicció i recuperar la princesa 
és trobar l'estrella abans del proper Nadal. 
Per aconseguir-ho, Sonia emprèn 
valentament un perillós viatge...  

       En busca de la estrella de Navidad
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                 CEIP MONTAURA 
 

AVENTURA’T A LLEGIR! 
 

El nostre projecte de centre anual es 
basa en la lectura i la biblioteca, amb 
la qual cosa moltes de les activitats 
que hem fet a l’escola hi estan 
relacionades.   
Gràcies a la col·laboració de na Cati 
Llabrés, tots els cursos han fet visites 
a la biblioteca municipal i s’ha posat 
en marxa un club de lectura als 
cursos superiors. Aquí teniu una 
imatge dels alumnes de cinquè i sisè 
fent tertúlia amb l’escriptora Rosa 
Colom. 

 
Així mateix, hem iniciat una nova activitat: 
la Bibliopati. Dos dies per setmana, a 
l’hora de pati, s’obrin les portes de la 
biblioteca per a què els alumnes puguin 
gaudir dels llibres com si d’un altre 
element de joc es tractés: lectura com a 
font de  plaer. Aquesta iniciativa ha estat 
molt exitosa, a hores d’ara. 
 
 
 

ESTUDIAM JOAN BROSSA 

Aquest curs, hem triat el poeta visual 
i artista polifacètic ,Joan Brossa per 
fer un treball interdisciplinar. Hem 
descobert aspectes sobre la seva 
biografia i la seva tasca, així com de 
la capacitat que  posseïa per a 
transmetre mitjançant la imatge 
alhora que la seva especial visió 
dels objectes quotidians.   
A l’àrea de plàstica, hem treballat les 
diferents visions de les lletres, 
element comú a la feina de Brossa: 
A partir d’aquesta realitat, hem creat 
les nostres pròpies obres. Estan 
exposades a l’escola i també en  
podeu veure una mostra al bloc del centre.  
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 CONCERT DE NADAL 
Un altre any donam les gràcies a l’APIMA per 
oferir-nos la xocolatada de Nadal! Als 
alumnes per la feinada d’aprendre les 
cançons i poemes,  a  les famílies per 
participar-hi. I als mestres per organitzar el 
dia perquè tot sortís bé.  

Si us vàreu perdre la presentació del conte 
encadenat Na Catalina i el Regal Perdut la 
podeu veure al nostre bloc!  

VISITA RANXO SES ROQUES 
Dia 31 d’octubre, els  alumnes 
d’Educació Infantil vàrem fer la 
primera excursió d’aquest curs!  
Vàrem anar al Ranxo Ses Roques al 
Port d’Alcúdia, vàrem sembrar una 
favera, vàrem donar menjar a les 
cabres,, a un cavall, a una vaca, als 
porquets, a un ase... i, per acabar, 
vàrem colcar amb poni. Ens ho 
vàrem passar molt bé!! 

PANERA DE NADAL 
Gràcies a les famílies de quart i cinquè per les 
aportacions a la panera de Nadal. El sorteig 
es va fer el matí de dia 22 de desembre i els 
afortunats, la família d’en Tomeu de quatre 
anys!  

El número guanyador va ser  el 3199. Es 
varen recaptar 421€ a favor del viatge 
d’estudis del proper curs 

Així, es tanca el primer trimestre fins dia 8 de 
gener, que tornarem amb més i millor! Fins 
aviat! 
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EI MONTAURA 
El mes d'octubre l'escoleta segueix la seva decoració de Tardor, els colors marrons, 
groguets, taronges formen part dels nostres espais. 
El mes d'octubre seguim donant cabuda al període d'Adaptació sobre tot en l'aula dels més 
petits. 
A la classe del grans s'incorpora un nou amiguet, en Miquel, que tot d'una s'ha integrat 
molt bé al grup i a la dinàmica de l'aula. 
A la classe de les Joguines també hem rebut tres nous alumnes, en Lluís, en Pere i en Joan, 
benvinguts a tots tres. 
Aquest mes d’octubre ens hem preparat 
per fer els rosaris, han estat ben bons i 
hem pogut gaudir de fer-los alhora que 
també en menjàvem ja que els vàrem 
fer de cereals de mel i xocolata, 
boníssims. 

Acabat l'octubre, començam novembre, 
aquest curs una mica diferent, ja que ens 
hem adaptat a la situació real què ens 
trobam i a les curiositats dels nostres 
infants, com és el cas de  Halloween. Hem 
decorat els passadissos i hem xerrat 

d'aquesta festa que és d'un altre país 
però que de cada vegada agafa més força; 
els infants han fet feinetes en relació 
amb aquesta festa. 
Sembla mentida però estam en el mes de 
novembre i encara tenim uns meravellosos 
dies de sol que fan que poguem anar al 
pavelló a fer psico i a fer passejades amb 
els més grans a veure les obres que hi ha 
al nostre voltant. 
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Els petits des de la seva aula miren que fan els obrers i les màquines causen una gran 
expectació, fins el punt de sortir al pati de davant per veure com funcionen i de pas saludar 
els treballadors. 
Passat el Dijous Bo, Mancor es prepara per la Fira dels Esclata-Sangs i com no potser d'una 
altra forma, a l'esoleta també treballam aquesta temàtica amb cançons i feinetes. També 
aprofitam el bon temps que ens permet fer una petita sortideta tots junts pel poble a 
veure com se prepara la fira. 
Arriba el mes de desembre i amb ell les nadales, les coses brillants, l'arbre de nadal, els 
óssos polars i els pingüins que decoren la nostra entrada, les feinetes més brillants i sobre 
tot la il·lusió dels nins i nines de la nostra escoleta. 
Un any més el CEIP MONTAURA ens convida a preparar el concert de Nadal amb ells i 
preparam una poesia i una nadala amb els infants més grans. 
També a l'escoleta rebem una visita molt especial, el Patge Reial, els infants juntament 
amb les seves famílies han confeccionat unes precioses cartes on la imaginació, la 
creativitat i la magia estan ben presents. Aquestes cartes duen molts de missatges i 
escrits però sobretot, els regalets que cada nin i nina vol demanar a les Magestats Reials, 
esperam que els Reis de l'Orient duguin tot allò que els infants desitgen. 
Volem donar les gràcies al nostre Ajuntament per fer possibles totes aquestes coses i 
desitjar-vos un Bon Nadai i Feliç 2015. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ANIVERSARIS DEL TRIMESTRE 

Lluís Jaume
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el darrer trimestre de 1994, recordarem: 
Que el dia 9 d’octubre es celebrà la IV PUJADA A LLUC A PEU amb 325 inscrits. 
Que dia 22 d’octubre es representà en el Casal de Cultura l’obra teatral d’Andreu Sureda Fotuts 
i ben fotuts. 
Que dia 8 de novembre començaren les obres de construcció de la zona enjardinada entre els 
carrers Salvador Beltran i Margalida Sintes. 
Que dia 12 de novembre es celebrà la XI DIADA ESPORTIVA. 
Que dia 19 de novembre es representà l’obra teatral en el Casal de Cultura A la llum de l’auba 
de Narcís Murió, a càrrec del grup Passatemps de Son Sardina. 
Que dia 10 de desembre, una comissió encapçalada pel batle Gabriel Pocoví, entregà una 
placa d’argent a Isabel Estrany amb motiu de la seva jubilació com a primera ATS titular de 
Mancor. 
Que dia 17 de desembre es presentà el llibre Oratori de Santa Llúcia de Mancor de la Vall 
(Notes Històriques), de l’autor local Gabriel Fiol. 
Que en el XII CONCURS DE BETLEMS foren premiats: Antònia Coll Mateu amb el primer 
premi, Pere Abrines Amengual amb el segon i Gabriel Martorell Martorell amb el tercer. 
Que a les matines de Nadal Pere Perelló Vallori interpretà el cant de la sibil·la, Pere Abrines 
Amengual pronuncià el sermó de la calenda i l’àngel fou Catina Martorell Ripoll. 
Que el darrer dia de l’any sortí de Mancor la carrera a peu San Silvestre, organitzada per 
l’ajuntament d’Inca i que fou guanyada per Mateu Canyellas d’ascendència mancorina. 
L’entrevista del mes fou feta a Catalina Gual Reynés “marranxa”. 
Durant el trimestre moriren: dia 12 d’octubre Francisca Martorell Mora de can bielí als 67 anys. 
Dia 14 de novembre a Eivissa morí Antònia Moyer Mateu, filla de pares mancorins, als 31 anys. 
Dia 9 de desembre morí Francisca Mateu Gual de ca s’escolana, als 88 anys. I dia 11 de 
desembre morí Joan Moranta Horrach de Santa Llúcia, als 82 anys. 
Es registrà un sol naixement, el de Nofre Alba Martí dia 27 de novembre. 
I també un sol matrimoni, el de Joaquim Martí Mateu i Catalina Amengual Mateu celebrat dia 15 
d’octubre.  

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 29) 

Les obres d’enjardinament d’aquest cantó 
entre els carrers Margalida Sintes i Salvador 
Beltran començaren dia 8 de novembre. 
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30 D’AGOST  FESTA DE BLANC 

Com cada any vàrem fer la Festa de Blanc. Es tracta de la festa que feim a l'estiu. El 
sopar va acabar com no podria ser d'altra forma amb un bon ball. La veritat és que 
cada any ens ho passam cada vegada millor. 

HAN COMENÇAT ELS CURSOS DE : 

� GIMNÀSTICA . Tenim la gran sort de comptar amb la monitora Maria Antònia 
Jaume. Gràcies als seus coneixements i consells ens posam en forma. La 
veritat és que els nostres cossos ens ho agraeixen. 

� BALL DE SALÓ I BALL EN LÍNEA. El professor que ens ensenya des de fa  ja 
un parell d'anys  és en Martí. Amb la seva ajuda inestimable ja som unes  
quantes parelles que ens hem iniciat i d'altres que han perfeccionat els seus 
coneixements de ball. 

FIRA DE SA CERVESA 

La nostra associació té molt present el “fer poble”, per aquest motiu  intentam 
participar en totes les iniciatives que sorgeixen a Mancor. Aquesta vegada vàrem 
participar amb la II Fira de sa Cervesa.   

DIA 31 D’OCTUBRE PREPARACIÓ DEL RAMS DE TOTS SANTS 

Des de ja fa més de tres anys, quan s'acosta Tots Sants, ens preparam per organitzar 
el curs d'Art Floral. Aquest curs ens serveix per a poder fer el 
nostres propis arrengaments florals així com posar-nos al dia de 
noves tècniques amb el tractament i conservació de les flors.  
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DIA 1 DE NOVEMBRE  HALLOWEEN 

L'1 de Novembre a més a 
més de ser la data de Tots 
Sants on recordam els 
nostres difunts, també és  
el dia on es celebra una 
festa en la que els més 
joves participen i cada 
vegada va agafant més 
força. 
 

 

 

 

 

DIA 27 DE NOVEMBRE SOPAR DE CINE 

Vàrem celebrar el nostre primer sopar de cine. 
Fou tot un èxit, tan és així que ja pensam quina 
serà la pròxima pel·lícula. Vàrem poder veure 
dos films, un dedicat als nins i l'altre pels més 
grans. Per aquesta primera ocasió vàrem elegir  
Ocho apellidos vascos . 

En el sopar ens ho vàrem passar bé però amb la 
pel·lícula encara gaudirem més. Ho podeu 
comprovar amb les fotos que ens férem aquell 
vespre. 

 

DIA 22 AL 27 DE NOVEMBRE  VIATGE A CASTELLA 
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Entre els objectius que tenim a l'associació  n'hi ha 
un que és el de fer un  viatge cada any  a la 
Península, cada any intentam conèixer una 
comunitat autònoma nova. El 2014 vàrem voler 
visitar Castella i Lleó. En total varen ser sis  dies, 
en els quals visitàrem Àvila, Valladolid, Media del 
Campo, Zamora Toro, Medina del Rioseco, 
Olmedo, Palència, Urueña, Tordesillas. 

Vàrem viatjar fins a Madrid i d'allà partirem a 
conèixer món. Vàrem tenir la sort de coincidir amb 
tres grups més de Mallorca. Com sempre que et 
trobes amb altra gent que fa el mateix viatge , al 
principi no els coneixes molt però acabes que ja 
són un més del grup. Podem dir que férem una 
pinya i no vàrem poder descansar les nostres 
boques, ja fos fent rialles o menjant. 

FIRA DE L’ESCLATA-SANG 

Volem aprofitar l'oportunitat que tenim amb la Revista 
Montaura, de comunicar a la gent el motiu pel qual 
no vàrem fer bunyols. Som conscients que hi hagut 
moltes interpretacions. Però com hem dit abans, 
tenim molt present l'objectiu de “fer poble” i com 
sempre, des de que es va crear aquesta associació 
hem participat amb la Fira de s'Esclata-sang. Teníem tot preparat per a tornar a fer 
Bunyols però es va donar la mala coincidència de que  les mestres bunyoleres es 
varen posar malaltes, i com és lògic sense elles poca cosa podíem fer. Enguany -
2015- ens tornarem a preparar i esperam que no hi hagi cap problema. 

HOTEL DE NADAL  20 I 21 DE DESEMBRE 

Com cada any solem dir adéu a l'any amb un sopar. El 2014 vàrem optar per fer-ho 
més complet. Vàrem anar a passar un dia a un hotel, el Vista Sol de Magalluf, i 
aprofitar per fer-hi el sopar allà. D'aquesta forma ens estalviàvem el problema de la 
tornada, sobre tot pels que havien begut, que un dia és un dia.   

 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA VOL EXPRESSAR EL SEU AGRAIMENT A LA GENT QUE FA POSSIBLE LA 
REVISTA MONTAURA,  DONAR-LI LES GRÀCIES PER DEIXAR-NOS PARTICIPAR. 

DESITJAM AL POBLE DE MANCOR, ALS SOCIS , I A LES INSTITUCIONS. 

UN FELIÇ ANY 2015 
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IMATGES D'AHIR 
 

Grup de comparses i carrosses, any 1931 - 32 

 
 

Pareix que era normal, 
durant les festes patronals 
dels anys 1925 al 1935, 
que la gent participàs de 
les activitats programades. 
Feia poc que havíem 
estrenat ajuntament propi, 
després d'aconseguir la 
independència de Selva. 

Les imatges d'aquestes 
dues fotografies són un 
testimoni viu de la gent 
jove que volia participar i 
donar alegria i colorit a les festes i a tots els seus habitants. A la primera foto, 
ens ha estat impossible conèixer a ningú, la comparsa sembla que volien fer un 
partit de tenis. A la segona tampoc coneixem ningú, al fons, darrera es veu el 
santuari de Santa Llúcia. 

 
Fotos: Arxiu privat de família, arreglades per Eduard Rovira. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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IMATGES D'AHIR 
 

 
Aquesta imatge està registrada l'any 1934 en el carrer de Biniarroi, nº 22 

En aquell temps la gent podia sortir tranquil·lament a fer feina al carrer, 
pràcticament no hi havia cap cotxe ni moto que molestàs. Aquestes persones 
es dedicaven a fer de modistes, era una manera d'aconseguir uns ingressos, 
sense haver d'anar a fer feina pel camp. Aleshores la majoria de mancorins i 
mancorines anaven a collir ametlles, fer carbó, anar a fer eixides a altres pobles 
de diferents llocs de l'Illa. Moltes vegades ja arrelaven allà on anaven i s'hi 
quedaven a viure. 

A la foto m'ha estat difícil poder conèixer totes les persones, i de manera 
especial a les nines, però, amb l'ajuda de l'amo en Joan "Miet" i la propietària 
de la foto, n'Antònia de can Tivet., això m'ha estat possible. Podeu veure, i 
disculpau si hi ha qualque errada  ja que resulta molt complicat en tants d'anys 
reconèixer a tothom, les persones següents: 

La primera, la nina asseguda, és n'Antònia Sampol, Tivet; l'altra nina que està 
dreta, na Maria Mateu, Xorca; la següent na Francisca Mateu, Xorca. La 
senyora major és madò Francisca Fontanet, Rata, que aguanta la nina que no 
sabem el nom; les dues següents assegudes són, les germanes Francisca i 
Catalina Fontanet, ambdues de can Rata.  

Foto propietat de n'Antònia Sampol "Tivet", arreglada per Eduard Rovira. 
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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