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SANT ANTONI 2015 
17 i 18 de gener 

 
 
 
 

 
 
 

El dissabte tengué lloc la II Mostra de Ball Mallorquí, 
l’amollada de coets amb l’encesa del fogueró, sortida 
dels dimonis, torrada de llom i xulla i la IV Sonada de 
Ximbombes. 

El diumenge la baixada del corb, aquest any fou 
na Maria qui dugué a peu acompanyada pel seu 
amo el tros de pa a Sant Antoni i Sant Pau. 

I a continuació les beneïdes... Entre els animals 
destacaren unes oques i un ca de bestiar. 
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Premi comparsa:
VALLTUKADA 

Primer premi carrossa: 
SA TAFONA 

Segon premi carrossa:
SA FERRERIA 

Tercer premi carrossa: 
SABATERS 
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   CARNAVAL 2015 
           13 a 17 de febrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els actes per celebrar el 
carnaval han estat diversos: 
disfresses i rueta dels infants 
de l’escoleta, taller de 
màscares a la biblioteca, 
concurs de disfresses a Can 
Bernat animat pel Trio Cabana, 
rueta infantil a la plaça amb el 
grup Plou i fa sol,… 

1r Premi comparsa: 
TRIBU 

3r Premi comparsa:
 CAPUXETES VERMELLES 

2n Premi comparsa: 
ROCKERS 
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 Premi individual masculí: 
MIQUEL MORA 

 Premi individual femení: 
MARIA ANTÒNIA COLL

Processó i enterro de la sardina 

Rueta infantil animada pel grup Plou i fa sol 

Torrada de sardina 
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                                        AJUNTAMENT 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 15 DE GENER 
DE 2015 

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

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar inicialment l’ordenança de residus 
urbans i neteja viària. 

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 que s’està celebrant. 

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

PREGUNTES 

1.- Anys anteriors ja vos entregàrem 
fotografies de desperfectes de fanals, voravies 
i d’altres. I n’hi ha de nous i d’altres que s’han 
solventat. Per exemple: els fanals de dins el 
recinte de l’escola estan romputs, en el carrer 
de Sa Font hi ha cablejat elèctric que penja i 
no està prou protegit, voravies amb forats, ... 
Quan s’arreglaran? 
S’arreglaran tan aviat com sigui possible. 

2.- En quin punt es troba la neteja i 
senyalització dels camins públics? 
Els camins s’aniran millorant segons les 
possibilitats. 

3.- En quina situació legal està el Punt Verd 
de Mancor? Compleix la normativa urbanística 
de protecció del medi ambient i de seguretat? 
Actualment s’està tramitant l’interès general 
d’aquest solar municipal donat que és l’únic 
espai disponible per poder tenir el punt verd 
imprescindible per la correcta gestió dels 
residus dels nostres veïnats. 

4.- El passat 26 de novembre va sortir publicat 
al BOIB el llistat de subvencions concedides 
pel Consell de Mallorca a les entitats 
d’administració local per tal de subvencionar 
activitats culturals en els municipis. Aquestes 
ajudes permetien subvencionar activitats com 
premis literaris, nits de l’art, correfocs, 
contacontes, concerts, concursos de pintura i 
multitud d’activitats culturals a les quals s’hi 
han apuntat la majoria de pobles de Mallorca. 
Per què l’Ajuntament de Mancor no s’hi va 
presentar? 
Dia 26 de novembre de 2014 no es va publicar 
Butlletí Oficial a les Illes Balears. No obstant 
això, des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall, intenta 
sempre ser beneficiari de qualsevol ajut 
d’altres institucions que puguin beneficiar 
econòmicament l’hisenda local del poble de 
Mancor. Així podem dir que l’Ajuntament de 
Mancor ha estat beneficiari d’ajuts i programes 
com Arca de Noé, Els tord volen baixos, 
Dimoniarrus, Biblioteca (contacontes) que es 
tramiten directament per part de la Biblioteca o 
mitjançant l’ajuda de l’Ajuntament.  Per altra 
banda, cal destacar que l’Ajuntament de 
Mancor de la Vall ha concedit també 
subvencions a diferents associacions i entitats 
del poble donant ple compliment a l’Article 72 
de LRBRL, com son Festa Pagesa, Arrels, 
l’esplai s’Estel, Llépols de llúpol, Amunt i Avall, 
tercera edat,... a fi i efecte de promocionar i/o 
fomentar l’associacionisme veïnal, com a 
estímul de participació ciutadana en la vida del 
poble de Mancor. 
Cal afegir que aquesta regidoria entén les 
ajudes i subvencions com a complementaris al 
fet cultural, perquè en cultura l’important són 
les idees i la implicació dels organitzadors, per 
això, des de l’Ajuntament també s’han 
organitzat directament una bona quantitat 
d’activitats. Tot així l’Ajuntament col·labora a 
les diferents associacions per fer de la vida 
cultural del poble el punt d’unió del veïnatge 
de tot el municipi. 
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5.- Ja està acabat el mapa del clavegueram? 
Sí. Està disponible per qui ho sol·liciti. 

6.- Una vegada ja es disposa dels solars 
adients per a la construcció de la nova escola, 
quines passes se seguiran a partir d’ara per tal 
d’aconseguir que l’escola nova sigui una 
realitat? S’han iniciat negociacions amb la 
Conselleria d’Educació sobre aquest tema? 
Una vegada que els solars siguin de titularitat 
municipal es signarà un conveni de 
col·laboració amb la Conselleria. 
Al mateix temps s’està tramitant la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries. 

7.- Cada vegada que vos hem demanat 
rebaixar els diferents imposts municipals, ens 
heu dit que havíeu de fer diferents estudis, per 
tal de valorar la seva viabilitat. Com estan 
aquests estudis o informes? Quins són els 
resultats? 
Els informes estan en tràmit. 

8.- Fa mig any es va demanar que els senyals 
de trànsit de Mancor fossin escrits en català. 
Es va dir que es demanaria un informe a la 
secretaria i a la policia local. Quins són els 
resultats de l'informe que es va demanar?  
La secretària que havia de fer aquest informe 
actualment ja no presta serveis en aquest 
ajuntament i per tant no està fet aquest 
informe. 

9.- Quan s'instal·laran les peces que es va dir 
que estava previst comprar per a fer exercicis 
per a adults, a la plaça d'Espanya? 
L’adquisició d’equipament i millora d’espais 
municipals amb peces per exercici per adults 
s’està tramitant a través d’una subvenció de 
Mallorca Rural (Leader) 

10.- La sala del Casal de Cultura (on es fa ball 
mallorquí, gimnàstica, etc.) té goteres. Quan 
es té previst solucionar-ho? 
Les goteres ja estan arreglades. 

11.- Quines són les següents passes previstes 
per a mantenir, reformar i programar activitats 
culturals al Teatre? 
El manteniment del Teatre s’està duent a 
terme. 
El projecte de Reforma del Teatre l’estan 
redactant tècnics del Consell Insular de 
Mallorca. 

La regidoria de Cultura és l’encarregada de 
organitzar la programació de les activitats 
culturals. 

12.- És possible que qualque associació o 
entitat privada pugui llogar el teatre per tal 
d’organitzar-hi actuacions o espectacles?  
Cada sol·licitud s’estudia de forma 
independent. 

13.- Quan es faran les reformes a l'escola 
existent per part de l´IBISEC? 
Segons la reunió mantinguda per part del 
batle, la presidenta de l’APIMA i la directora de 
l’escola amb la Consellera d’Educació i el 
gerent de l’IBISEC les actuacions a dur a 
l’escola es faran tan aviat com sigui possible. 

14.- Quina partida pressupostària es té previst 
destinar per a millorar l’estalvi energètic 
seguint el PAES? 
Actualment s’està redactant el pressupost 
general de l’Ajuntament pel 2015 i encara no 
s’ha determinat l’import a destinar. 

15.- El recull de premsa que surt a la pàgina 
web de l'Ajuntament no recull, ni molt manco, 
totes les notícies relatives al municipi de 
Mancor i no en recull cap de negativa envers 
el PP i l'equip de govern. Qui és l'encarregat 
de seleccionar quines notícies són aptes per 
ser publicades al recull de premsa i quines 
no? 
Tal com ja es va explicar al seu dia és el 
Consorci d’informàtica del Consell Insular qui 
fa aquestes tasques. Fa ja temps que el 
Consorci no recull noticies polítiques 
independentment del partit afectat. 

16.- Quin ha estat el pressupost municipal 
destinat a la XII Fira?  
19.000 € 

PRECS 

1.- A dia d'avui el bus de línia s'atura a Son 
Morro, i el bus que duu els escolars als 
instituts d'Inca s'atura a la placeta dels 
Donants de Sang. Proposam que s'unifiqui 
una única aturada de bus a la placeta i que 
s’instal·li allà una marquesina per resguardar 
de les inclemències meteorològiques els qui 
esperen el bus. 
Es tendrà en compte 
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2.- Als caps de cantó del Carrer de Sa Font 
amb el carrer de sa Creu creim que no s'hi 
hauria d'estacionar perquè es dificulta molt la 
circulació. En tot cas, demanam a la Policia 
Local que faci un estudi sobre les solucions 
que hi pot haver per tal de solucionar els 
problemes de trànsit que hi ha en aquest 
carrer. 
La policia ja està estudiant la possible solució. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 4 DE MARÇ DE 
2015 

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot 
favorable dels cinc regidors del PP i dos 
regidors del PSM-IV i l’abstenció de les 
regidores Alba del PSM-IV i Gosálvez del 
PSOE, autoritzar la devolució de la fiança 
(13.211,92€) dipositada per l’empresa 
Construccions Son Bonafé, S.L. en garantia 
del contracte de soterrament del cablejat, 
canvis de fanals i voreres noves a l’entrada del 
poble. 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 

- Aprovar la Declaració institucional del 8 
de març, Dia Internacional de la Dona. 

- Aprovar la moció presentada pel Partit 
Popular sol·licitant la suspensió de 
l’aplicació de la Llei de Suport de 
l’emprenedor als clubs esportius. 

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 que s’està celebrant. 

El regidor Villalonga demana si en relació a la 
subvenció que atorga el Consell Insular per un 
import de 100.000 €, l’equip de Govern ja té 
pensat en quins projectes les invertirà 
l’Ajuntament. 

El batle explica que els 100.000€ dels quals 
disposam únicament es poden destinar a 
obres i serveis continguts a l’article 26 de la 
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local i per tant 
s’han demanat pressuposts per asfalt de 
camins. 

 
 

 

 

 

 

Finalitzades les obres d’alineació del carrer Es Pedregaret, la pista d’skate i les millores al parc infantil. 
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CENTRE DE DIA 
Al centre de dia seguim fent activitats i sortides perquè una de les coses més importats en 
l’envelliment és intentar mantenir-nos actius, no perdre el contacte amb l’exterior i 
mantenir les relacions socials. El centre de dia ens ofereix una bona oportunitat per tenir 
tot això més les cures i l’atenció necessària per la nostra situació, que més podem 
demanar? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Equip del Centre de Dia 

Jugant a loteria 

Passejades i tertúlies al sol.. 
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DES DE L’ARXIU 
 

L'AUTONOMIA MUNICIPAL (1) 

90è ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

La independència municipal mancorina, tot considerant la llarga història del nostre poble, 
és recent. L'Ajuntament de Mancor cumpleix 90 anys; es constituí el dia 2 d'abril de 
1925.  Noranta anys però omplen llargament dues extenses generacions i, per tant, el 
record que en poden tenir persones encara ara vives, a més de ser poques, ha de ser 
necessàriament molt dèbil; conseqüentment l'existència del nostre Ajuntament amb un 
batle propi va unida a la nostra existència i a la dels nostres propers avantpassats i quasi 
ningú ja no pot recordar, avui, quan els mancorins érem súbdits de Selva i que per 
qualsevol tràmit burocràtic havíem d'acudir al seu Ajuntament o Jutjat. Actes judicials 
-naixements, matrimonis, defuncions- d'abans de 1925 només les trobarem al Jutjat de 
Selva. (1) 

L'aniversari em serveix per reflexionar sobre dues fites en el procés de municipalització i, 
per tant, d'administració territorial estatal, en els segles XIX i XX: La Constitució de Cadis 
de 1812 i la Llei de l'Estatuto Municipal de 1924. Després passaré a la concreció de 
Mancor. 

A l'inici del S.XIX regnava a Espanya el borbó Carles IV, 
l'últim rei que ostentà l'esplendor de l'Antic Règim, sense 
gaire sobresalts fins que trobà fort en l'oposició d'una part de 
la noblesa amb el seu fill com a cap davanter, i en la 
posterior intervenció de Napoleó. Després Ferran VII volgué 
continuar la pompa de l'absolutisme però no li va sortir com 
volia.  

A Mallorca, en temps de Carles IV, hi havia 34 termes 
municipals. Mancor pertanyia al terme del municipi de Selva, 
que limitava amb els de Binissalem, Alaró, Escorca, 
Campanet i Inca. El territori comprès dins aquests sis 

municipis incloïa poblacions agregades: LLoseta a Binissalem, Consell a Alaró, Búger a 
Campanet i, Biniamar, Mancor, Caimari i Moscari a Selva. 

La invasió francesa, aprofitant les desavenències entre el Rei i el 
seu fill i el sentiment francòfon de part de molts il·lustrats, tot i que 
suposà una guerra (la Guerra del Francès o Guerra de la 
Independència, 1808-1813), va traslladar a la Península les idees 
de la Revolució social del 1879, fins aleshores fortament 
prohibides i reprimides al sud dels Pirineus. Així mentres es 
produïen els fets de guerra entre Espanya i França, naixeren les 
Corts de Cadis, el 1810, que donarien llum a la primera 
Constitució Espanyola el 1812 (La Constitució de Cadis, coneguda 
popularment com La Pepa, perquè s'aprovà el 19 de març). La 
Constitució donava la paraula al poble espanyol i en fou una La Constitució de Cadis 

El Rei Fernando VII, fill de Carlos IV 
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conseqüència l'oportunitat de segregació per part de poblacions integrades en municipis 
que no tenien Ajuntament propi sinó que depenien d'ajuntaments situats en una altre 
població, la matriu. Evidentment la sol·licitud de segregació havia de sorgir del poble 
agregat. El text legislatiu posava unes condicions que Mancor cumplia com era el tenir, 
almanco,1000 habitants i gaudir d'uns certs limitis territorials. Els 1000 habitants es 
podien, creim, comptabilitzar escorcollant els nuclis de Biniatzent i Biniarroi i els habitats 
dispersos com el de Ca'n Gallina i els pobladors del camp; l'estructura territorial la tenia 
ben consolidada amb la Vicaria in Càpite, creada el 1771. La divisió territorial eclesiàstica 
en parròquies i vicaries in càpite fou decisiva a l'hora d'establir els límits dels nous 
ajuntaments. És per això que, més tard, en constituir-se l'Ajuntament de Mancor, el 1925, 
els habitants de Massanella quedaven fora del nou municipi, perquè Massanella pertanyia 
a la parròquia de S. Llorenc de Selva i no a la vicaria de Mancor.  

Els mancorins, però, no degueren sentir-se atrets per tal possibilitat que els brindava La 
Constitució de 1812 (ni cap dels altres quatre pobles integrats al municipi de Selva), 
suposam per les dificultats burocràtiques i, sobretot, per la pobresa endèmica que tal volta 
impediria afrontar les despeses de la segregació i posterior manteniment. Altres pobles 
del nostre entorn aprofitaren l'avinentesa i aconseguiren la independència: Búger de 
Campanet i Lloseta de Binissalem, i altres tretze poblacions mallorquines. Els  nous 
municipis segregats tenien un Ajuntament Constitucional (així s'anomenaven). Aquests 
ajuntaments però romangueren vius quan els emparà dita Constitució, que durà molt poc i 
varen ser  víctimes dels vaivens del Rei Ferran VII que, convinçut de l'origen diví de la 
seva sobirania, s'adheria a la Constitució quan s'hi veia obligat i l’anul·lava tan aviat com 
podia. Quan això es produïa desapareixien els nous ajuntaments i es reintegraven a la 
matriu. L'Ajuntament Constitucional de Lloret finí el 1823, en reprendre el Rei el camí 
absolutista, i no s'independitzà, de nou, de Sineu fins a l'any 1925, any de la 
independència mancorina. 

L'altra fita per a la possibilitat d'independència municipal, a 
tot l'Estat Espanyol, fou la promulgació de la llei de l'Estatuto 
Municipal, de 1924, durant la Dictadura de Miguel Primo de 
Rivera. Aquesta llei obria camins d'emancipació municipal. 
La llei obligava els batles de municipis que tenien integrades 
una o més poblacions a anar a donar a conèixer als 
moradors de dits llocs el dret a la petició segregadora. El 
batle de Selva aixó ho va fer, insistint però en la 
inconveniència ja que els suposaria més perjudicis que 
beneficis. Acompanyat  pel secretari de l'Ajuntament del 
municipi de Selva va fer el mateix sermó dissuasori als 
quatre pobles agregats. Mancor i Caimari decidiren donar el 
primer pas que l'Estatuto proposava consistent en la 
sol·licitud d'erigir-se en Entidad Local Menor. Caimari no va 
anar, però, més enllà ja que en aquella població hi havia forts interessos de persones 
importants que se sentien més lligades a Selva que no a Caimari. Mancor va decidir 
continuar les gestions cap a la independència que aconseguí juntament amb altres quatre 
pobles: Consell se segregà d'Alaró, Ses Salines de Santanyí , Llorito de Sineu i S'Arracó 

Estatuto Municipal de M. Primo de 
Rivera (1924) 

Pàg.: 15



 
 
d'Andratx. Altres nuclis com Es Capdellà pertanyent a Calvià i Ariany a Petra 
emprengueren també el camí de la independència acollint-se a l'Estatuto de Primo de 
Rivera però no assoliren l'objectiu.  

Amb la nouvinguda democràcia del 1978 hi ha hagut nous intents de segregació, sobretot 
en indrets pròspers econòmicament com el El Port de Pollença i Porto Cristo i alguns 
altres, que no han passat més enllà de moviments veïnals que no han quallat. Els darrers 
casos d'alteració territorial han estat l'assoliment de la independència d'Ariany, que, per fi 
se segregà de Petra l'any 1982 i l'obtenció de la titularitat d'Entitat Local Menor de 
Palmañola, nucli sorgit fa pocs anys dins del terme municipal de Bunyola. 

El mapa municipal mallorquí roman, en línies generals, tal com era els 1925/1926, fent 
excepció de S'Arracó que va perdre la independència el 1930 tornant a la seva matriu 
Andratx,  i Ariany que l'aconseguí, com hem dit, el 1982. 

El dia 2 d'abril de 1925 - són paraules d'en Biel Fiol - tanca el llarg període de 625 anys de 
dependència de Selva que va començar l'any 1300 amb la creació de dita vila pel Rei 
Jaume II de Mallorca. La manifesta desgana dels selvatgins en la consumació de la 
segregació i el també manifest interès dels mancorins en assolir i mantenir la 
independència tot i els molts problemes que ha suposat durant aquests noranta anys, 
sobretot durant la llarga postguerra, palesa els beneficis inherents a la independència, de 
què podem presumir tots els mancorins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mancor té història pròpia i brillant gràcies a nosaltres mateixos. Feliç la decisió dels 
nostres emprenedors avantpassats. 
En una segona entrega veurem com Mancor mai no hagués assolit les cotes de progrés i 
benestar en infraestructures i cultura, sense un ajuntament propi i, tot s'ha de dir, el treball 
i dedicació dels batles, alguns incontestables. També em referiré especialment  als 
ajuntaments sorgits per decisió popular. 

Tomeu Ripoll Pou 
 
(1) La informació del present article l'he trobat al FONS B. FIOL de l'Arxiu de l'Ajuntament de Mancor, del 
Llibre d'actes del mateix Ajuntament i la publicació "Llorito i la Independència Municipal" d'Antoni Ginard i 
Andreu Ramis (2014). 

Plano de Mancor de 1863: 

 El torrent de Biniarroi passa destapat 
tot el recorregut. 

 El camí a Santa Llúcia, únic, és per 
La Murada. 

 El sud del torrent de Biniarroi només 
hi ha el Carrer Nou. 
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    ESGLÉSIA LOCAL 
 

 
El dissabte dia 28 de març, un any més, un grup de mancorins anàrem a fer els 
tradicionals rams d'olivera a Massanella, per commemorar un fet bíblic històric. 

 
A les fotos podeu veure quasi els mateixos de cada any, enguany tenguérem un nou 
visitant, Mn. Antoni Vadell, Rector de l'Agrupació de Parròquies de la Mare de Déu. En 
Pedro Amer, Pedro Beltran, Macià Colom, Biel Fiol, Gabriel Campaner, Biel Pocoví i 
Biel Llobera. 

Després com és costum, férem foc i vàrem berenar, en Biel Fiol cada any ens convida 
a fer el cafè i anàrem al Bar Nou. Que el proper l'any no en manqui cap i si és possible, 
siguem més. 
 

 
 

Fotos i comentaris:  Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
 

El dia 29, festivitat 
del diumenge de 
rams, se celebrà la 
benedicció de rams 
a la plaça d'Espanya 
i anàrem en proces-
só cap a l'església 
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NOUS LLINATGES DE MANCORINS (2) 

HALCÓN.- Dia 25 de setembre de 2014 nasqué Joan, fill d’Andrés Halcón d’Albacete i de 
Joana Ripio de Palma. 

IZQUIERDO.- Dia 23 d’octubre de 2001 nasqueren els germans Emili i Joan Josep, fills d’Emili 
Izquierdo d’Inca i de Margalida Bonafé de Mancor. 

JERÓNIMO.- Dia 2 d’abril de 2011 nasqué Andrés, fill de José A. Jerónimo d’Inca i de Marina 
L. Merino de Palma. 

JILALI.- Dia 17 de novembre de 2005 nasqué Nejlaa, filla de Moüsaqui Jilali i de Raou 
Zoulikha, ambdós marroquins. 

JIMÉNEZ.- Dia 6 de març de 2012 nasqué Aina, filla d’Enrique Jiménez de Palma i de Maria 
Angustias  de Santa Margalida. 

JOFRE.- Hi  ha que afegir el naixement dia 25 de maig de 2010 de Gerard, fill de Joan 
Francesc de Mancor i de Francesca Dalià d’Inca. 

JURADO.- Dia 8 de setembre de 2004 nasqué Enric, fill de Josep E. Jurado de Barcelona i de 
Consuelo Fortis de Córdoba. 

KHOSTARASH.- Dia 1 de maig de 2012 nasqué Kianush, fill de Pymon Khostarash de Teheran 
(Iran) i de Carolina López de Barcelona. 

LLABRÉS.- Hi ha que afegir el naixement dia 27 de febrer de 2002 de Llorenç, fill de Llorenç 
Llabrés d’Inca i de Francisca Ribot de Mancor. 

LLOBERA.- Dia 24 de gener de 2012 nasqué Gerard, fill de Ramon Llobera d’Inca i de Maria 
Magdalena Mir de Mancor. 

LLOMPART.- Hi ha que afegir el naixement dia 20 de gener de 2007 de Cristina, filla d’Antoni 
Llompart i d’Elena Fuentes, ambdós d’Inca. I també el naixement dia 27 de juny de 2013 de 
Lluc, fill de Bartomeu Llompart d’Inca i de Teresa Ramis de Mancor. 

LUCENA.- Dia 24 d’octubre de 2013 nasqué Joan, fill de Josep A. Lucena d’Inca i de Maria 
Amengual de Mancor. 

MALDONADO.- Dia 30 de desembre de 2008 nasqué Gisela, filla de Manuel Israel Maldonado 
i de Patricia Pérez de Selva. 

MANCHA.- Dia 19 de setembre de 2011 nasqué Victòria, filla de Pedro Juan Mancha d’Inca i 
d’Aina M. Salom d’Alaró. 

MASSIP.- Hi ha que afegir el naixement de Bernat Sion dia 9 d’agost de 1994, fill de Gracià 
Joan Massip i de Catalina Suau, ambdós d’Inca. 

MATEU.- Hi ha que afegir que dia 13 de gener de 2009 nasqué Guillem Onofre, fill de Josep 
Mateu de Caimari i de Maria Francisca Moranta de Mancor. També dia 29 de novembre de 
2012 nasqué Xesca, filla de Joan Mateu de Mancor i de Maria Aloy d’Inca. 

MERCANT.- Dia 28 de juny de 2014 nasqué Guillem, fill de Pere Mercant i de Maria Araceli 
Terrassa, ambdós de Palma. 

MIR.- Hi ha que afegir el naixement dia 17 de desembre de 1997 de Victòria, filla de Mateu Mir 
de Palma i de Maria Begoña de Barcelona. 
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MUÑOZ.- Dia 21 de maig de 2000 nasqué Francesc, fill de Manuel Muñoz de Selva i de Maria 
A. Vicens de Mancor. 

NOVO.- Dia 6 de maig de 2010 nasqué Aitor, fill de Francisco Novo de Palma i d’Ana Maria 
Arreza de Lloseta. 

ORIOL.- Dia 23 de setembre de 2004 nasqueren els germans bessons Joan i Jaume, fills de 
Josep Oriol i de Margalida Aloy, ambdós d’Inca. 

PERELLÓ.- Hi ha que afegir el naixement dia 12 de febrer de 1983 de Pere, fill de Joan Perelló 
de Selva i d’Antònia Vallori de Mancor. També dia 22 de desembre de 2004 nasqué Maria 
Antònia, filla de Llorenç Perelló de Sa Pobla i de Magdalena Coll de Mancor. 

POL.- Hi ha que afegir el naixement de Pau dia 21 d’octubre de 2002, fill de Miquel Pol d’Inca i 
de Leonor Amengual de Mancor. 

PUIGMACIÀ.- Dia 1 de desembre de 2013 nasqué Lluís Jaume, fill de Roger Puigmacià de 
Barcelona i de Catalina Gual de Mancor. 

PUJADAS.- Dia 9 de març de 2005 nasqué Clara, filla de Xavier Pujadas de Barcelona i de 
Maria Teresa Mora d’Inca. 

RAMIS.- Hi ha que afegir el naixement dia 19 d’agost de 2005 de Francesc, fill de Francesc 
Xavier Ramis de Lloseta i Margalida Moranta de Mancor. 

REBOLLO.-  Dia 9 de gener de 2013 nasqué Marta, filla de Diego J. Rebollo d’Inca i de Maria 
Àngels Pérez d’Elda (Alacant). 

REDONDO.- Dia 12 de desembre de 2000 nasqué Maria Antònia, filla de Miquel A. Redondo 
de Zamora i de Margalida Martorell de Mancor. 

REYNÉS.- Hi ha que afegir el naixement de Silvia, filla de Rafael J. Reynés de Campanet i de 
Laura Martorell de Mancor. 

RIERA.- Hi ha que afegir el naixement dia 21 d’agost de 1996 de Catalina, filla de Bernadí 
Riera de Biniamar i de Joana Maria de Mancor. 

RIGO.- Dia 29 d’octubre de 1999 nasqué Catalina, filla de Mateu Rigo d’Inca i de Catalina 
Balaguer de Mancor. 

RIPOLL.- Hi ha que afegir el naixement dia 30 de juny de 1995 de Francesc, fill de Miquel 
Ripoll de Selva i d’Antònia Ferrer de Lyon (França). 

RIUTORT.- Dia 9 d’octubre de 2002 nasqué Felip, fill de Felip A. Riutort de Palma i de 
Margalida Hernández de Mancor. 

ROBINSON.- Dia 14 d’agost de 2009 nasqué Luca, filla de Timothyr R. Robinson i de Tara 
Michele Jones, ambdós d’Anglaterra. 

ROBLES.- Dia 8 de juliol de 1996 nasqué Lucía Beatriz, filla d’Oscar Alberto Robles del Mar del 
Plata (Argentina) i de Ana Maria Ayuso de Madrid. 

RODRÍGUEZ.-  Hi ha que afegir el naixement dia 19 de novembre de 2010 d’Iria, filla de 
Manuel Rodríguez i de Maria Rosa Baeza, ambdós de Palma. 

ROMÁN.- Dia 23 d’agost de 1995 nasqué Miquel Àngel, fill de Miquel Àngel Román d’Ubeda 
(Jaén) i de Magdalena Colom de Mancor. També dia 26 de juliol de 2011 nasqué Ander, fill de 
José Román de Ciutadella (Menorca) i de Nerea de Renteria (Benidorm).  
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ROS.- Dia 6 de gener de 2010 nasqué Júlia, filla de Ramon Ros de Guissona (Catalunya) i de 
Francisca Mora de Mancor. 

ROTGER.- Hi ha que afegir el naixement dia 19 d’octubre de 2006 de Rafel, fill de Rafael 
Rotger de Pollença i de Maria Esperança Martorell de Mancor. 

RUIZ.- Dia 5 de juliol de 2009 nasqué Selma, filla d’Ismael Ruiz de Don Benito i d’Odilia 
Rademakers d’Holanda. 

SALOM.- Dia 9 de desembre de 2010 fou inscrit en el registre de Mancor Marc, natural de 
Volvogrado i adoptat per Joan Salom i Ana Maria Domínguez. 

SANPIETRO.- Dia 21 d’octubre de 2000 nasqué Maria, filla d’Antoni Sanpietro de Lloseta i de 
Maria Teresa Pou d’Inca. 

SANSÓ.- Dia 27 de setembre de 2005 nasqueren les germanes bessones Catalina i Àngela, 
filles de Pere Sansó de Manacor i d’Antònia Martorell de Mancor. També dia 28 d’agost de 
2014 nasqué Nofre, fill d’Onofre Sansó de Palma i de Maria del Pilar Risco d’Inca. 

SARRIÓN.- Dia 18 d’agost de 2011 nasqué Pau, fill de Francisco Sarrión i de Maria del 
Carmen Palacios, ambdós d’Inca. 

SASTRE.- Hi ha que afegir el naixement dia 8 de desembre de 1991 de Maria Cristina, filla de 
Bartomeu Sastre, de Llucmajor i de Margalida Darder de Puigpunyent. 

SCHELLENBERG.- Dia 15 de maig de 2014 nasqué Keeno Maximillan, fill de Martín E. 
Schellenberg d’Hannover i de Grit Reiner de Jena, ambdues ciutats alemanyes. 

SEBASTIÀ.- Dia 21 de desembre de 2005 nasqué Marta, filla de Miquel A. Sebastià i de Maria 
Picó, ambdós d’Inca. 

SEGUÍ.- Hi ha que afegir el naixement dia 28 de desembre de 2001 de Catalina, filla de Joan 
Seguí de Lloseta i de Maria Vallori de Mancor. 

SUIZER.- Dia 24 de novembre de 2013 nasqué Unay, filla de Maximiliano Suizer de Moheda 
(Suïssa) i de Luciana Moreno del Mar del Plata (Argentina). 

TUGORES.- Dia 5 de juliol de 2010 nasqué Savina, filla de Jaume Tugores i d’Àngela Pericàs, 
ambdós d’Inca. 

VALLÈS.- Dia 1 d’abril de 1995 nasqué Rafel, fill de Miquel Vallès de Biniamar i de Catalina 
Mateu de Mancor. 

VILLALONGA.- Hi ha que afegir el naixement dia 27 d’agost de 2006 de Lluís, fill de Guillem 
Villalonga i d’Antònia Fontanet, ambdós de Lloseta. 

VIVAS.- Dia 6 d’octubre de 2005 nasqué Cecília, filla d’Emili Vivas i de Rosa Pozo, ambdós de 
Palma. 

   

 

Biel Fiol Mateu 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de 1995, recordarem: 
Que la festa de Sant Antoni començà amb un glosat a càrrec de Llorenç Quic i alguns 
espontanis, un recital de romansos i cançons de Gabriel Majoral i un ball a Can Bernat amb el 
“Grupo Nilas”. A les beneïdes foren premiats el ca de Joan Mir, un mul de Joan Perelló i el ca 
de bou d’Antoni Alorda. Les carrosses premiades foren: amb el primer premi Els verdets de 
Santa Llúcia, amb el segon premi Contes, amb el tercer premi Fogueró de Sant Antoni i amb el 
quart Comparsa de l’Esplai. 

 
 
 
 

Que en el concurs de disfresses dels Darrers Dies foren premiats Esther Martorell, tres lamas i 
uns pallassos. Altres actes del carnaval foren la rueta infantil i el ball dels casats. 
Que dia 14 de març visitaren Mancor i foren rebuts a l’Ajuntament un grup d’alumnes que 
estudiaven català a Alemanya. 
Que dia 30 de març es representà en el Casal de Cultura la popular obra de Bartomeu Ferrà 
Els calçons de Mestre Lluc a càrrec del grup Edat d’or. 
Que en acabar el trimestre el CE Montaura ocupava la cinquena plaça de la lliga de primera 
regional de futbol. 
L’entrevista del trimestre fou realitzada a Joan Fontanet Martorell de cas miet. 
Durant el trimestre moriren: dia 12 de gener Monserrat Martorell Vallori, es guarda rural. Dia 12 
de març Antònia Frontera Martorell “polleta” als 94 anys. Dia 4 de març Jerònima Vallori 
Nicolau “belleta” als 63 anys. Dia 16 de març Monserrat Fontanet Martorell, als 88 anys. I dia 
30 de març morí tràgicament Jaume Martorell Martí “pollet” als 36 anys. 
No es celebrà cap matrimoni i es registrà un sol naixement, el de Catalina Bestard Vallori dia 13 
de març. 
 

Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 30) 

Dues imatges de la carrossa “Els verdets de Santa Llúcia” 
que aconseguí el primer premi a les beneïdes 
de Sant Antoni de 1995. 

Pàg.: 23



DE TOT UN POC... COSES DE CA NOSTRA 

Amb aquest títol, iniciam en aquest número un apartat que abraçarà dos aspectes: per 
una part, amb el nom de QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY, ens referirem a aspectes de 
festes, llunes i refranys de cada mes del trimestre, però partint del mes següent a la 
publicació del número; per l'altra part, amb el nom de  LA NOSTRA LLENGUA, donarem a 
conèixer aspectes de la mateixa que ens puguin ajudar a augmentar els nostres 
coneixements i a estimar-la més.  

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Mes de maig 
Aquest mes és considerat com el més agradable i florit de l´any; d´aquí l´expressió: "Florit 
com un maig". La terra està en saba, maduren les cireres i comencen els albercocs a 
finals de mes. 
Les saons de maig són bones per a les abelles i la mel que s´extreu aquest mes és la 
millor de tot l´any. Pel mes de maig totes les herbes tenen propietats curatives. Floreixen 
els rosers; les fulles de flor —els pètals— de roser són bones per rentar els ulls. 

Festes 
Dia primer és la festa del Treball. Aquest dia celebren la festa Aniversari els Amics de 
l'Associació de la 3a edat de Mancor. 
Dia 3 és la festa de sant Felip i sant Jaume, conegut com el Menor. Aquest dia és el 
primer diumenge de maig i se celebra la fira de Sineu i la festa dès Jai a Búger. 
Dia 6 és la festa de sant Joan Evangelista. Conegut com l'Apòstol sant Joan i identificat 
per l'Església catòlica amb Joan l'Evangelista. La tradició el fa autor del quart Evangeli, 
l´Apocalipsi i tres cartes (Epístoles). 
Sant Macià, dia 14. L'adagi popular diu "Per sant Macià, l´oronella ve i el tord se´n va", per 
indicar que s´han acabat els grans freds i que ja som a les portes d´una nova estació. 
Dia 17 se celebra la festa de l'Ascensió. "Després de l´Ascensió, ni peix moll ni sermó, 
perquè ja comença a fer calor". 
santa Rita, dia 22. És l´advocada de les causes difícils o impossibles; i també dels 
problemes conjugals. 
Dia 24 és el dia de Cinquagesma. Enguany aquest dia se celebraran Eleccions 
Autonòmiques i Municipals. 

Llunes 
Lluna plena, dia 4. Quart minvant, dia 11. Lluna nova, dia 18. Quart creixent, dia 25. 

Refranys 
"Quan el maig és a la fi, les serps deixen el verí; però quan el juny entrarà, el tornen 
agafar". "Si sembres mongetes per sant Pancraç, en menjaràs més que no en voldràs". 
Sant Pancraç és dia 12 del mes. "Fins el dotze de maig, l´hivern no diu me´n vaig". "Pel 
maig, formatge i brossat". "Al maig, cada dia un raig". "Pel maig de raig a raig". Significa 
que pel mes de maig convé que plogui repetidament, encara que no massa fort. "No hi pot 
haver dos maigs en un any". Vol dir que en la vida no hi ha més que una jovenesa, i que 
en haver passat, no torna. 
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Mes de juny 
El juny és el sisè mes del calendari gregorià, i l´origen del nom té dues teories: els que 
diuen que és en honor i reconeixement de Junio Bruto, fundador de la República romana, 
dins el calendari romà era el quart mes de l'any; i els que diuen que també podria estar 
relacionat amb la mitologia romana, la deessa Juno, una de les deesses més importants 
del culte romà, juntament amb Júpiter i Minerva. 
Arriba el temps de la fruita: cireres, peres de sant Joan, albercocs, nespres... és el 
moment de menjar la fruita madura, olorosa, de color intens, carregada de sucres. 

Festes 
El diumenge, dia 7, se celebrarà el dia del Corpus, una de les festes més solemnes de 
l'any, juntament amb Nadal i Pasqua. 
Dia 13 és sant Antoni de Pàdua. És el patró dels botiguers. Té fama de protector contra 
els robatoris i la desaparició de qualsevol cosa. "sant Antoni té virtut, fa trobar el que és 
perdut". Clebren la seva festa els que deim Tonis 
dels albercocs. 
Dia 24 celebrarem la festa del naixement de sant 
Joan Baptista, el nostre patró. És l'únic sant del 
calendari de qui no celebram la mort, sinó el 
naixement. Fou el precursor de Jesús. 
Dia 29 és la festa de sant Pere i sant Pau. Hi ha 
festes patronals a molts de pobles de Mallorca. 
Dia 30 és sant Marçal, festes a Marratxí amb 
romeria a sant Marçal amb entrega d'un brot 
d'alfabeguera. 

Llunes 
 Lluna plena, dia 2. Quart minvant, dia 9. Lluna nova, dia 16. Quart creixent, dia 24. 

Refranys 
"Pel juny molt de sol i molta son". "Al juny, la pluja és lluny; i si plou cada gota és com el 
puny". "Al juny, l'estiu no és lluny". "Pel juny, falç al puny". "Si plou a primers de juny, el 
bon temps és lluny". "Aigua de sant Joan, no dóna ni vi ni pa, celler buit i molta fam". 
"Aigua de juny primerenca, molt mals arrenca". "Al juny, el fred s'esmuny". "sant Pere 
plorós, juny plujós". 

 

Mes de juliol 
Comença el juliol. En l´antic calendari romà es deia "quintilis" perquè ocupava la cinquena 
posició, però fou canviat pel de "julius" en honor a Juli Cèsar, perquè es creia que havia 
nascut en aquell mes. No sol ploure gaire, però quan ho fa ho sol fer de valent: "Trons de 
juliol treuen el dol"; "Pluja de juliol, encén el sol". Comencen les menges d´estiu, els 
trempons a la fresca, les escalivades, i les fruites: melons, síndries, préssecs, albercocs, 
nesples, cireres, tot un món de gustos i colors per gaudir. 
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Festes 
Dia 10 és sant Cristòfol, patró dels automobilistes i camioners, però també era tengut com 
a advocat contra la pesta, la fam, la guerra, la calamarsa, el foc, els malfactors, els 
robatoris i moltes altres desgràcies. També és el protector dels viatgers. 
Dia 11 és sant Benet, patró d´Europa. Fou un patrici romà cristià, fundador de monestirs i 
autor de la "Regula" que va donar origen a l´ordre benedictina. 
Dia 16 és la Mare de Déu del Carme, patrona de la mar i dels pescadors i mariners. Hi ha 
festes patronals a moltes poblacions de vorera de la mar. 
Dia 20 és santa Margalida. "La monja l'encén i el frare l'apaga", referint-se a santa 
Margalida i san bernat que és el 20 d'agost. És el període de l'any que fa més calor. 
Dia 22 és santa Magdalena. La dona pecadora que va demanà perdó a Jesús i fou el 
primer testimoni de la seva Resurrecció. 
Dia 25 és la festa de sant Jaume, apòstol que segons la tradició va evangelitzar Hispània. 
Dia 28 és la festa de santa Catelina Tomàs. Avui surt la cavalcada amb el carro de la 
Beata. És la victòria de la humilitat enfront del menyspreu del dimoni. "Sor Tomaseta, a on 
sou?/ Ja vos podeu amagar/ perquè el dimoni vos cerca; dins un pou vos vol tirar" 
Dia 30 Inca celebra les festes patronals a sants Abdon i Senén. 

Llunes 
Lluna plena, dia 2. Quart minvant, dia 8. Lluna nova, dia 16. Quart creixent, dia 24. Lluna 
plena, dia31. 

Refranys 
"De la Mare de Déu del Carme a l´Assumpció les millors gallines de tot el ponedor". "El 
gram mor tot sol, si es llaura per la lluna vella de juliol". "En el juliol guanya més el qui està 
a l'ombra que el qui està en el sol".Pluja de juliol, omple el cossiol". "En juliol no miris la 
vinya que et causarà dol". 

LA NOSTRA LLENGUA 

Mots referits a l'estancament d'aigua 

Estany 
a) Massa d’aigua d’extensió reduïda, acumulada en una depressió del terreny. Així ho 
defineix el diccionari Alcover-Moll. Volien banyar-se a l’estany, però l’aigua era massa 
freda 
b) Bassa o piscina construïda com a ornament en un parc o un jardí. 
El mot ve del llatí stagnum, ‘bassal’, ‘piscina’. Segons Joan Coromines és el nom català 
normal dels llacs (llevat dels que tenen molta extensió). 

Safareix 
a) Receptacle generalment de parets d’obra i de forma rectangular, que s’omple d’aigua 
procedent d'un riu, sèquia, pou, etc. i serveix ordinàriament per a rentar-hi la roba o per a 
regar. Al costat de l’església hi ha un safareig públic. 
b) A la tafona és un dipòsit de pedra obrat en terra, per a recollir-hi l'oli procedent de la 
premsa de tafona.  
La paraula prové de l'àrab vulgar saharîj, ‘bassal’, probablement d’origen irànic. 
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Aljub 
a) Depòsit quadrangular, ample i de poca fondària, excavat en la terra, revestit per dintre 
de marès o pedres i tapat de volta, que serveix per recollir en el camp l'aigua de pluja que 
corre per terra. 
b) En algunes localitats, es diu també d'un safareig petit. 
La paraula també és d'origen àrab al-gubb, ‘el pou’. 

Gorg 
a) Bassiot, clot ple d'aigua en un camí o en un camp. 

b) Clot profund en el llit d’un corrent d’aigua, on aquesta s’atura o alenteix el seu curs. 

Prové del llatí vulgar gurgus, alteració del llatí clàssic gurges, -itis, "gorg"; en italià "gorgo" 
i en francès "gourt".  
El Diccionari Alcover-Moll recull aquest refrany: "A gota a gota, es fa gorg", que vol dir que 
la insistència de forces petites arriba a produir grans afectes.  

Bassa 
a) Excavació o clot gros o petit que s’omple d’aigua, especialment el destinat a recollir 
l’aigua de pluja, que serveix d’abeurador, de safareig o de rentador, etc. 
b) A la majoria de les cases, abans d'haver-hi clavegueram als pobles i ciutats, hi havia la 
bassa com a lloc on es depositaven els fems i excrements de tot tipus. 
La paraula és d’origen preromà protohispànic, probablement preindoeuropeu. 

Usos lingüístics 
"Vós" i "Vostè"  
Ambdues paraules són formes de pronom de segona 
persona del singular, usades com a tractament de 
respecte. La més antiga és vós; era el tractament 
respectuós de caràcter general: s'aplicava a la gent 
gran, inclosos els pares i altres parents; als senyors, 
inclosos els reis, i en les invocacions a Déu i als sants. 
A les oracions, en castellà s' empra el tractament "tú" i 

en catalá vós "Bendita tú eres entre todas las mujeres" / "Beneïda sou vós entre totes les 
dones". La paraula "vostè" és més moderna. S'ha format, com el castellà "usted", damunt 
una forma de tractament cerimoniós, "vostra mercè".  
A Mallorca, l'ús popular d'avui més generalitzat és "tu" com a tractament de familiaritat 
(que inclou generalment els pares i altres parents) i, com a tractament de respecte, vós a 
la Part Forana, especialment a la pagesia, i vostè a les ciutats, sobretot a Palma.  
En resum, les dues formes són igualment correctes i cap de les dues no és vulgar. 
Cadascú pot emprar la que vulgui. La més clàssica i de més tradició, tant a Catalunya 
com a les Illes Balears, no és vostè, sinó vós. (Extret d'Aina Moll a "Línia Directa", Palma, 
1990). 

Jaume Gual i Mora 

NOTA: Com autor de l'article pos el meu correu electrònic al vostre abast per si voleu plantejar qualque 
qüestió sobre la nostra cultura i/o llengua, que si està al meu abast, de bon grat la vos contestaré. El meu 
correu és: jgualm@gmail.com   
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ACTIVITATS DEL 1r TRIMESTRE 2015 
 

FEBRER 
 
Dia 15 
 
No s'han de perdre les tradicions ni els costums d'antany, els amics de la 
tercera edat segueixen fent camí i recordant vells "menús" que des de fa molts 
d'anys eren una tradició durant els darrers dies. 
 

A la celebració del dinar de darrers dies es va començar, de primer plat, amb 
una picada de greixonera, i de segon, una fava pelada suculenta. Tothom que 
volgué va poder repetir. 
 

De postres, a més d'un plàtan amb bessons, varen assaborir una ensaïmada 
amb tallades. Les begudes, vi negre i rosat, aigua i taronjada, cava per brindar, 
cafè i licors. 
 
Després de gaudir d'un dinar ple d'unió i d'amistat, la majoria de padrins i 
padrines, anaren cap a la plaça de l'ajuntament a veure els seus néts ja que 
feien la "rueta" i passaren un capvespre ben divertit, i això que feia un fred que 
pelava. 
 
MARÇ 
 
Dies del 13 al 15 
 

Uns trenta-vuit associats anaren a passar un cap de setmana a Palma Nova a 
l'hotel Marina Torrenova de "quatre estrelles". Tot estava inclòs des del sopar 
de divendres fins el dinar del diumenge. 
 
Gaudiren d'una bona sintonia, el temps els acompanyà amb una temperatura 
molt agradable. Per omplir el temps d'oci, uns sortien a passejar per aquelles 
rodalies, altres agafaren l'autobús i anaren fins a Santa Ponsa, les agafà un 
poc de pluja i la solució fou comprar paraigües. 
 

Els vespres tenien animació per divertir-se, jugaven a siset, a bingo, i els més 
atrevits sortiren a ballar. El diumenge l'autocar les va tornar cap a Mancor, 
sense incidències i amb ganes de tornar-hi prest.  
 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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IMATGES PER RECORDAR 
 

 

El dia 30 de juliol un centenar de 
socis anàrem d'excursió a la Serra 
de Tramuntana. Berenàrem a sa 
Font des Noguer; i després 
visitàrem el Santuari de Lluc. 
Ja prop de migdia, l'amo en 
Jaume Puput ens esperava a 
Comafreda per dinar. 
Deixàrem l'autocar a la benzinera 
des coll de sa Batalla: Alguns 
pujaren a peu fins a les cases de 
Comafreda i els altres les 

duguérem amb cotxos particulars.  
Tot estava ben preparat, els cuiners, 
Guiem Ropit i els seus ajudants, quasi 
tenien la paella preparada, la porcella, 
que ens via preparat l'amo Jaume, 
només calia treure-la del forn. 
Després d'un bon dinar, no podia faltar 
el ball, i així foren molts els qui sortiren 
a rotlo. Gaudírem d'un dia d'aquells 
mals d'oblidar per lo bé que ho 
passàrem amb molt bones companyies. 

 
 
 
 
 

Fotos i comentaris:  

Gabriel Pocoví Pou, 

 de can Pastora 

 
 
 

Excursió 3a Edat - 30 juliol de 1988 

En Jaume "Puput" i na Magdalena "Vica" 

El president, Arnau Sastre, amb els cuiners

Comafreda- aquestes dones estaven ben contentes
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
GENER: El sol de gener emmascara més que un carboner 

Dia 12/12/2014 Per errors humans!!! Aquesta activitat no es va incloure al darrer núm. de la 
revista Montaura.  

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
 L’escola secreta de Madam Dudú de Maria Rosa Colom 

 

 

Dia 14/01/2015 CINEFÒRUM 

Alguns dels membres anàrem 
al Festival Park a veure: 

The imitation game 
Descifrando Enigma 

Pel·lícula anglesa de 2014 
de Morten Tyldum 

 
Vos la recomanam si encara 
no l’heu vista 
 
 

Dia 23/01/2015 CLUB DE LECTURA 

   La casa del propósito especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
Biopic sobre el matemàtic britànic Alan 
Turing, famós per haver desxifrat els 
codis secrets nazis continguts en la 
màquina Enigma, la qual cosa va 
determinar l'esdevenir de la II Guerra 
Mundial (1939-1945) en favor dels 
Aliats. Lluny de ser admirat com un 
heroi, Turing va ser acusat i jutjat per la 
seva condició d'homosexual en 1952. 

Argument 
La trama de la novel·la gira al voltant d’un 
personatge: Georgi Danilovich Jachmenev. 
Mentre acompanya la seva esposa Zoia, que 
agonitza en un hospital de Londres, Georgi 
rememora la vida que han compartit. Els records 
s’amunteguen en una successió d’imatges, a 
partir d’aquell llunyà dia en què ell va abandonar 
el seu poble natal per formar part de la guàrdia 
personal d’Alexei Romanov, l’únic fill home del 
Tsar Nicolau II. Així, la fastuosa vida en el Palau 
d’Hivern, les intimitats de la família imperial i els 
fets que van precedir la revolució bolxevic 
s’entremesclen amb el duríssim exili a París i 
Londres. 

John Boyne, irlandès, 
nascut a Dublín el 
1971, amb estudis en 
Literatura i escriptura 
creativa, va arribar a la 
fama i el cim dels 
rànquing de llibres més 
venuts amb El noi del 
pijama de ratlles. 
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Dia 30/01/2015 CONTACONTES per celebrar 

 EL DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FEBRER: Febrer, més mentider, un dia dolent i l’altre també 

Dia 11/02/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Puntuals com un rellotge a les 9,15 h del matí els nins i nines de 5è i 6è 
ens trobàrem a la biblioteca per parlar del llibre Háblame del fantasma 
del faro de l’asturiana Tina Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 13/02/2015 TALLER DE MÀSCARES 

Després de contar el conte El rei Carnestoltes i la vella 
Quaresma com és costum a la biblioteca en temps de 
carnestoltes: preparam les màscares i ens divertim. 
  

 

 

El món és un gran 
trencaclosques 
compost per milions de 
peces que som 
nosaltres. Totes les 
peces són diferents i 
tanmateix totes hem de 
tenir el nostre lloc. 

Argument 
Las vacaciones no habían empezado bien para 
Jano. Otro verano en Piedrasnegras, cuando él 
prefería un clinic de básquet. Además, Tea, su 
mejor amiga, estaba distante y extraña. Y para 
colmo de males, el mayor aliciente de todos los 
veranos, sus visitas al faro para escuchar las 
historias que Aurora narraba sobre Tristante, el 
fantasma del faro, no se iban a repetir. La causa era 
que Aurora, la farera, había sido sustituida por una 
computadora. Pero los chicos no se resignan e 
intentarán por todos los medios conseguir que 
Aurora recupere su trabajo. 

Una novel·la d'amistat, misteri i aventura que ens explica: 
• El pas de la infantesa a l'adolescència. Els estius a la costa. 
• Les repercussions de la separació dels pares en els fills. 
• Reflexió sobre el pas del temps i les professions que desapareixen. 
• Les noves tecnologies i la seva incidència en la vida diària. 
• Els fantasmes, la pirateria 
• Els fars, unes construccions plenes de misteri, imprescindibles per a la navegació. 
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Dia 27/02/2015 CONTACONTES 

   Les disfresses del senyor Marimon 

Ha passat el carnaval i el senyor Marimon, com cada any, ha cercat el que 
s’havia de posar. Però enguany li ha passat una cosa sorprenent! 

 
MARÇ: Mal hivern, primavera d’infern  

Dia 13/03/2015 CLUB DE LECTURA   

    Una palabra tuya 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 16/03/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL 

Un somni dins el mitjó 
 d’Eulàlia Canal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Llibre recomanat tant per adults com per infants. 
Una aventura  de somnis, de temps, d’amistat 
i emocions que ens  conta: La fantasia del 
somni, les relacions entre els pares, germans, 
padrins, amics...  i ens fa reflexionar 
sobre el pas del Temps. 
 

Elvira Lindo Garrido (Cadis, 1962) 
Habitualment escriu columnes 
d’opinió a El País i ha col·laborat 
en la redacció de guions 
cinematogràfics, com l’adaptació 
de la seva novel·la Una palabra 
tuya, guardonada amb el Premi 
Biblioteca Breve. 

La Naima espera anar de 
vacances amb els seus 
pares, però la mare està molt 
enfeinada i s’ha quedat sense 
temps per fer-ne, i sense 
temps per somiar. La nena 
sospita que hi ha un lladre 
que roba el temps a la mare i, 
amb l’ajuda d’en Timmi, el 
seu millor amic, trama un pla 
per atrapar-lo. La Naima farà 
molts de descobriments entre 
ells: allò que vol fer quan 
sigui gran. 

Paraules màgiques: Tortuga tortuga 
   berruga que esporga 
   no em facis la murga 
   que no soc poruga 
   ni ruca ni muda 
 

Els somnis trencats, les 
il·lusions perdudes, la 
dependència, la família, 
la mort, l'amistat i fins i 
tot l'amor es fan un lloc a 
aquest llibre de tot just 
dues-centes cinquanta 
pàgines com el que són, 
part de l'equipatge de 
persones normals en un 
món tan real que fa mal 
per dins. 

Pàg.: 32



Dia 17/03/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL 

Mussa, fill de Barba-Rossa 
de Joan Pla 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Dia 27/03/2015 CONTACONTES 

   En César i n’Ernestina van de pícnic 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Mussa és el fill del terrible pirata Barba-
Rossa. La seva mare l’ha educat en la lectura. 
Mentre que el seu pare vol fer d’ell un pirata 
terrible, en Mussa només està interessat pels 
llibres i per arribar a ser un gran escriptor. Als 
onze anys el seu pare l’embarca perquè comenci 
a entrenar-se en la lluita pirata. Què farà en 
Mussa quan aborden un vaixell mercant, o entren 
a Eivissa o a Salou? 

Pàg.: 33



 

 
Aquí teniu una mostra d'algunes de les activitats realitzades durant aquest trimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP MONTAURA 
PRIMER TRIMESTRE 2014/15

TALLER D'INSTRUMENTS POPULARS DIADA DE LA PAU 

CARNAVAL SORTIDA A CAIXA FORUM 

DIADA DEL CÀNCER INFANTIL EDUCACIÓ VIAL 
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PANADES I CRESPELLS

CLUB DE LECTURA A SA BIBLIOTECA

ARRIBADA D’INQUILINES A S’HORTET

COMPAREIXENÇA DE SA JAIA COREMA 

VISITA A LA BIBLIOTECA DE BINISSALEM CONCERT A CAIXA FORUM
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EI MONTAURA 
Amb l’arribada del mes de gener comença un nou 
trimestre d’escoleta i de la revista. 

Nosaltres hem tornat de les vacances de Nadal 
molt contents, molts il·lusionats i amb moltes 
ganes de continuar les nostres rutines i fer 
molta feina. 

Per començar, ens preparam per rebre Sant 
Antoni, la nostra escoleta es vesteix de vermell i 
negre, de foguerons, de forques, màscares i 
dimonis. Aprenem les cançons a ritme de 
ximbombes i mentre ens divertim moltíssim. 

Un any mes, ens reunim amb els companys del CEIP MONTAURA per celebrar aquesta 
festa, anam a l’escola amb les màscares posades i menjam coca tots plegats. 

Al mateix temps donam la benvinguda a nous companys que s’incorporen a la nostra 
escoleta: Josep i Xavie r. 

I com diu la dita: Pel Febrer, Carnestoltes el primer. 
Preparam les nostres disfresses i la nostra escoleta és 
decorada amb molts de colors.  

Els nostres infants es converteixen en mussols, mares i 
pares i familiars ens acompanyen en la nostra tradicional 
passejada i després berenada; moltes gràcies a les 
famílies per fer possible aquesta horabaixa. 

Durant un parell de mesos, la nostra estimada Jero, farà 
un breu parèntesi laboral i quedarà a casa. Per aquest 
motiu donam la Benvinguda a na Magdalena, que durant 
aquests mesos serà la nostra companya, sort que ja la 
coneixíem perquè en Pere, el seu fill, és alumne nostre i 
estam ben contentes de tenir-la entre nosaltres, sabem 
que aprendrem moltes coses d’ella i esperam que es senti 
una més de l’equip. 

Continuam ampliant les nostres aules, comencen una nova 
aventura na Marina, en Pau i en Bernat. 

És hora de rebre a la Jaia Corema, hem fet un contacontes i els 
infants saben que cada setmana ens reunim tots plegats per anar 
llevant les cametes i quan sa Jaia  no en tengui cap, arriba Pasqua 
i les vacances.  

El sol comença a lluir i nosaltres aprofitam per anar al meravellós 
parc que tenim aquí darrera i compartir entre tots estonetes de 
joc. 
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El darrer dilluns de març vàrem realitzar un taller de crespells i tots mans a la pasta a fer 
figuretes. Aquests nins i nines són ben feiners. 

 
 
 

 
 
 

 

 

ANIVERSARIS 

NÚRIA 
1 any 

MIREIA 
2 anys 

GERARD 
3 anys 

CLAUDIA 
3 anys 

IAN 
1 any 

SILVIA 
2 anys 

ARIADNA 
2 anys 

MIQUEL 
3 anys 
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL 
   CE MONTAURA TEMPORADA 2014/2015 

AMATER 2a REGIONAL 

Resultats: 
Vilafranca 0-4 Montaura 
Montaura 1-0 Porto Cristo 
San Cayetano 2-1 Montaura 
Montaura 2-1 Baleares Sin Fronteras 
Montaura 1-0 Serralta 
Sporting Valldemossa 1-1 Montaura 
Montaura 1-2 Valldemossa Atº 
Llosetense B 0-2 Montaura 
Son Sardina 2-0 Montaura 
Montaura 1-0 Sóller B 

JUVENILS 1a REGIONAL 

Resultats: 
Montaura 3-0 Sineu 
Pla de na Tesa 2-2 Montaura 
Llubí 0-1 Montaura 
Montaura 1-4 Son Ferrer 
Gènova 8-1 Montaura 
Felanitx 8-0 Montaura 
Montaura 2-2 Petra 
Montaura 1-3 Margaritense 
Constància B 3-0 Montaura 
Montaura 2-4 Arenal 

CADETS 2a REGIONAL – Grup D 

Resultats: 
Montaura 1-6 Independiente 
Montaura 1-3 Sant Marçal 
Montaura 1-3 Pla de Na Tesa 
Santa Mònica 6-1 Montaura 
Atº Paguera 13-1 Montaura 
Montaura 1-3 Binissalem Atlètic 
Atlètica Liceu 5-3 Montaura 
Montaura 0-1 Margaritense 
Son Oliva 6-0 Montaura 
Montaura 4-6 Platges Can Picafort 

INFANTILS 2a REGIONAL – Grup B 

Resultats: 
Montaura 7-0 Porto Cristo Atlètic 
La Victòria 2-1 Montaura 
Ferriolense Atlètic 1-2 Montaura 
Montaura 5-0 Manacorins 
San Pedro Atlètic 2-1 Montaura 
 
 
 

Classificació: 
Després de 27 partits els amateus del  CE Montaura estan 
situats al setè lloc de la classificació amb 46 punts. L’equip 
encarà té opcions de poder ascendir a primera regional. A 
falta d’onze partits per acabar la temporada el conjunt 
verdinegre està a només 7 punts dels llocs d’ascens. 
 
Golejadors: 
Llorenç Seguí: 13 
Pablo Camara: 6 
Xisco Plomer: 6 
 

Classificació: 
Amb 28 partits jugats, 12 guanyats 2 empatats i 14 perduts i 
amb 49 gols a favor i 78 en contra l’equip mancorí ocupa el 
desè lloc de la classificació amb 38 punts.  
 
Golejadors: 
Nicolás Brian Olguin: 9 
Khadime Mbaye: 9 
Lleonard Pocoví: 4 
 

Classificació: 
Equip situat a la cua de la classificació amb només tres punts 
després de 21 partits jugats. Els cadets només han pogut 
guanyar un dels 21 patits disputats fins avui. Queden 7 
jornades per acabar la temporada. 
 
Golejadors: 
Bernat Riera: 4 
José Alberto Gálvez: 4 
Xavier Tárraga i Gillem Martorell: 2 
 

S’Horta Atlètic 2-1 Montaura 
Montaura 1-2 Son Sardina 
Bunyola 1-4 Montaura 
Artà Atlètic 0-3 Montaura 
Montaura 4-1 Cardessa 

Classificació: 
L’equip està situat al quart lloc de la classificació amb 12 partits guanyats, 4 empatats i 4 perduts. El conjunt ha 
marcat 54 gols i només n’ha encaixat 16. Té 40 punts. 
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INFANTILS FUTBOL 7 – Grup A 

Resultats: 
Montaura 1-9 Escolar 
Manacorins 11-0 Montaura 
Montaura 2-8 Xilvar 
Poblenc 4-3 Montaura 
Alqueria 2-3 Montaura 
Montaura 3-9 Campos 
S’Horta 10-2 Montaura 
Montaura 3-4 Felanitx 
Montuara 4- Cala D’Or 10 
Serverense 7-0 Montaura 

ALEVINS FUTBOL 7 PREFERENT – Grup B 

Resultats: 
Montaura 2-6 Binissalem 
Atº Balears 8-5 Montaura 
Montaura 2-7 Salla B  
San Pedro 8-0 Montaura 
Montaura 1-4 Santa Catalina 
Serverense 4-3 Montaura 
Montaura 11-2 Escolar 
Montaura 2-3 Plan de Na Tesa 
La Salle 5-1 Montaura 
Montaura 0-5 La Unión 

ALEVINS 2a REGIONAL – Grup A 

Resultats: 
Constància 4-4 Montaura 
Montaura 8-4 Santa Maria 
Sa Fortalesa 0-11 Montaura 
Montaura 2-5 Constància 
Montaura 7-3 Murense 
Maria de la Salut 4-1 Montaura 
Alaró 3-3 Montaura 
Pollensa 3-9 Montaura 
Montaura 1-0 Binissalem 

ALEVINS 2a REGIONAL – Grup B 

Resultats: 
Beato Ramon Llull 1-8 Montaura 
Montaura 2-3 Llubí  
Murense 12-4 Montaura 
Montaura 1-0 Alcúdia 
Binissalem 4-5 Montaura 
Montaura 1-10 Margaritense 
Montaura 5-3 Marratxí 
Montaura 3-6 Pollença 
Llosetense 12-0 Montaura 
Montaura 5-5 Interplà 
 
 

Classificació: 
El Montaura tanca la classificació amb només tres punts. El 
conjunt mancorí ha marcat 25 gols i n’ha encaixat 139 
després de 15 partits disputats. 
 
Golejadors: 
Toni Crespí: 5 
Juan Francisco Cardona: 3 
Juan José Izquierdo: 3 
 

Classificació: 
Equip situat al darrer lloc de la classificació. Després de 22 
partits jugats ha guanyat 2 partits, n’ha empatat un i n’ha 
perdut 19. El conjunt mancorí ha marcat 47 gols i n’ha 
encaixat 114. 
 
Golejadors: 
Iván Arboledas: 10 
Anouar Sadik: 9 
Joan Martí i Rafel Fuster: 6 
 

Classificació: 
Equip situat a la sisena posició de la classificació. Després de 
22 partits disputats el conjunt verdinegre té 41 punts. Ha 
guanyat 12 partits, n’ha empatat 5 i n’ha perdut altres cinc. 
Ha marcat 96 gols i n’ha encaixat 61. 
 
Golejadors: 
Arnau Ariel Bassó: 25 
Toni Arrom i Pau Sánchez: 13 
Miquel Nigorra: 11 

Classificació: 
El Montaura ocupa l’onzè lloc de la classificació amb 6 
partits guanyats, 2 empatats i 12 de perduts. Després de 20 
jornades ha marcat 65 gols i n’ha encaixat 117. 
 
Golejadors: 
Daniel Justo: 20 
Anouar Sadik: 17 
Pau Vidal: 11 
 

Pàg.: 41



BENJAMINS FUTBOL 8 – Grup A 

Resultats: 
Montaura 1-10 Constància 
Consell 9-0 Montaura  
Montaura 1-6 Pollença 
Montaura 2-10 Alcúdia 
Montaura 0-15 Poblense 
Por Pollensa 7-1 Montaura 
Campanet 3-0 Montaura 

BENJAMINS FUTBOL 8 – Grup B 

Resultats: 
Alaró 2-4 Montaura 
Binissalem 1-2 Montaura 
Montaura 6-3 Alcúdia 
Santa Maria 4-3 Montaura 
Montaura 3-3 Llubí 
Montaura 1-4 Can Picafort 
Binissalem 4-2 Montaura 
Beato Ramon Llull 2-2 Montaura 
Montaura 1-12 Sallista 
Pollença 3-2 Montaura 2 

PREBENJAMINS FUTBOL 8 – Grup A 

Resultats: 
Montaura 3-1 Llosetense 
Montaura 7-0 Murense 
Constancia 1-0 Montaura 
Llubí 0-9 Montuara  
Alaró 2-3 Montaura 
Montaura 12-0 Consell 
Port Pollença 2-4 Montaura 
Montaura 8-1 Xilvar 
Poblense 1-7 Montaura 
Montaura 8-0 Binissalem 

PREBENJAMINS FUTBOL 8 – Grup B 

Resultats: 
Can Picafort 2-0 Montaura 
Montaura 1-3 Sallista 
Santa Maria 4-3 Montaura 
Alcúdia 4-0 Montaura 
Montaura 4-3 Murense 
Montaura 3-1 Campanet 
Montaura 3-3 Sa Fortaleza 
Constància 1-3 Montaura 
Montaura 6-2 Pollença 
Xilvar 0-1 Montaura 
 
 
 

Classificació: 
L’equip tanca la classificació amb només un punt després de 
20 partits diputats. Ha marcat 15 gols i n’ha encaixat 206. 
 
Golejadors: 
Lucía Corrales: 19 
Sergi Serra: 12 
Biel Martorell i Jorge Alonso: 8 
 

Classificació: 
El conjunt ocupa l’onzè lloc de la classificació. Ha jugat 21 
partits dels quals n’ha guanyat 7 n’ha empatat 2 i n’ha 
perdut 12. Ha marcat 57 gols i n’ha encaixat 78. 
 
Golejadors: 
Jaume Caimari: 15 
David Rodríguez: 14 
Asier Román: 9 
 

Classificació: 
Líder de la classificació amb 48 punts. Només ha perdut un 
partit dels 17 jugats. Ha marcat 116 gols i només n’ha 
encaixat 12. 
 
Golejadors: 
Sergio Soto: 33 
Pau Solivellas: 18 
Pere Amengual: 12 
 

Classificació: 
L’equip ocupa el setè lloc de la classificació amb 34 punts. 
Després de 20 jornades ha guanyat 10 partits, n’ha empatat 
4 i n’ha perdut 6. Ha marcat 51 gols i n’ha encaixat 43. 
 
Golejadors: 
Cristian Amengual: 7 
Pau Solivellas i Sergio Soto: 6 
Adrià Fontanet: 4 
 
 

Bernat Gual Reynés 
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IMATGES D'AHIR - FUTBOL: FESTES S. JOAN - 1a FOTO 1966 - 2a 1983 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quan el C.D. Montaura no jugava Federat, només alguns  partits amistosos. L'Ajuntament 
durant les Festes de Sant Joan solia programar un partit  d'aficionats amb algun poble de la 
comarca.  En aquestes dues fotos de diferents anys podeu veure a la primera, d'esquerra a 
dreta, drets: Vicenç Mateu Perdiu, Jano Martí Turixant, Vicens Amer Ullot, Guiem Martorell 
Petit, Joan Martorell Rata, Simó Móra Valencià. Acotats, d'esquerra a dreta: el nin Jaume 
Gener Perdiu, Bernadí Mateu Figueta, Monserrat Morro de Sort, Jordi Moranta Rengo, 
Guiem Martorell Puput, Guiem Ribot Son Collell. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els integrants d'aquesta són els següents, drets, d'esquerra a dreta: Macià Colom Miquelet, 
Jordi Moranta Rengo, Joan Moranta Rengo, Gabriel Pocoví Pastora, Bartomeu Català 
"Rector", Gabriel Mateu can Bernat, Guiem Martorell Puput. Acotats, d'esquerra a dreta:  
Monserrat Vallori Sereneta, Jaume Martorell Francineta, Miquel Vallori Sereneta, Josep 
Moranta Rengo, Cervantes, casat a can Tingo, Jaume Genovart "Genovart". 

Fotografies Gabriel Pocoví, arreglades per Eduard Rovira. 

Comentaris: Gabriel Pocoví de can Pastora  
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IMATGES D'AHIR 
 

GRUP DE NINES DE L'ESCOLA NACIONAL  

MANCOR DE LA VALL, any 1956, a Santa Llúcia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mestra, Sra. Magdalena Amorós, és la que va fer la foto a aquestes nines, que anaren 
d'excursió a Santa Llúcia per fer un pancaritat, segons m'ha comentat una de les presents 
a la foto. 

També m'ha contat una anècdota. La mestra les feia tenir correspondència amb altres 
nines de diferents llocs d'Espanya. No fa molts de dies que es va trobar amb na Práxedes 
Móra i li va comentar que va anar d'excursió pel nord d'Espanya i va anar a l'ajuntament del 
poble on havia enviat la correspondència amb aquesta altra nina de quan anava escola. Li 
donaren tota la informació i va trobar aquella persona. Ja podeu suposar l'alegria que varen 
tenir quan es trobaren. Parlaren de la família, dels fills, li va dir que en tenia tres i un era 
capellà. Tota una aventura. 

Les nines són, primera fila, d'esquerra a dreta: Catalina Ripoll, can Tiá, Catalina Martorell, 
cas Saboner, Catalina Munar, cas Ferrer, Pràxedes Móra, ca na Bella, Margarita Darder, 
son Lluc. Segona fila, d'esquerra a dreta: Rosa Mateu can Confit, Margarita Ripoll, can Tià, 
Petra Munar, can Mameta, Catalina Mateu, can Joan d'Inca, Francisca Móra, Taparera, 
Catalina Vallori, can Sereneta. Asseguda davant: Margalida Móra, ca na Bella 
 
 

Foto propietat de Petra Munar "de can mameta". 
Arreglada per Eduard Rovira. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora. 
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