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ELECCIONS MAIG 2015 
Diumenge dia 24 de maig de 2015, i després d’una campanya electoral sense incidents, foren 
869, dels 990 electors segons les llistes del cens, els mancorins que acudiren a votar per elegir 
els seus representants durant quatre anys, a l’ajuntament, al consell insular de Mallorca i al 
parlament del Govern de les Illes Balears. 

Evidentment el que crea més expectació davant unes eleccions com aquestes són els resultats 
municipals, el qual va precedit d’una sèrie d’actes de precampanya i campanya dels diferents 
partits per donar a conèixer les seves propostes electorals i les seves llistes de candidats. 
Aquesta vegada ha estat cara o creu, tan sols dues llistes optaren a ser elegides:  

PARTIT POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

1.- Joan Toni Ripoll Campaner 
2.- Pep Mateu Moranta 
3.- Leonor Coll Reynés 
4.- Dolors Tevar Martorell 
5.- Caterina Coll Martorell 
6.- Miquel Abrines Amengual 
7.- Biel Llobera Serra 
8.- Sebastià Amer Alorda 
9.- Biel Alorda Mora 

1.- Jaume Martorell De Merens 
2.- Bernat Gual Mora 
3.- Kiko Villodres Gómez 

1.- Guillem Villalonga Ramonell 
2.- Joana Maria Alba Mateu 
3.- Miquel Gallardo Esgleas 
4.- Margarida Rotger Martorell 
5.- Joan Ramon Villalonga 
6.- Biel Martorell Martorell 
7.- Pilar Ponce Rigo 
8.- Xavier Pujadas Alcalá 
9.- Teresa Fontanet Mateu 

1.- Manuel Gil Castelló 
2.- Antònia Martorell Martorell 
3.- Joan Ramon Vallori 
4.- Oliva Delgado Muñoz 
5.- Dolores Romero Rodríguez   

MÉS

El moment més esperat és l’hora de 
l’escrutini però a diferència d’altres aquest 
cop es realitzà a porta tancada, tan sols 
amb la presència dels representants dels 
partits i els membres de la mesa que 
foren: 

 Presidenta: Aina Morro Rotger 
 Vocals: Jaume Sánchez Martí 

             Guillem Amengual Gual 
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Els resultats de l’escrutini foren: 

LOCALS VOTS CONSELL INSULAR (*) VOTS PARLAMENT IB (*) VOTS 
MÉS 432 MÉS 304 MÉS 308 
Partit Popular 414 Partit Popular 282 Partit Popular 266 

El PI 108 El PI 116 
    PSIB-PSOE 79 PSIB-PSOE 83 

  (*) Candidatures més votades   (*) Candidatures més votades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dia 13 de juny es convocà el ple 
extraordinari de l’Ajuntament per a la 
constitució del nou equip de govern.  

Una vegada la secretària comprovà 
totes les credencials i les declaracions, 
cada un dels membres jurà/prometé el 
seu càrrec com a regidor.                       

A continuació tengué lloc la votació 
d’elecció de batle, essent el candidat 
del grup MÉS el més votat.  

La regidora de més edat, Dolors Tevar 
del PP, fou l’encarregada de donar el 
bastó de comandament a l’elegit 
Guillem Villalonga.  

 Intervenció de Joan Toni Ripoll Intervenció de Guillem Villalonga 
Nou Consistori  

ÀNIMS A TOT@ I A FER FEINA PER MANCOR!!!
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SANT JOAN 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 18 de juny amb la 
posada de banderes, 
amollada de coets i 
cercaviles de xeremiers 
s’anuncià l’inici de les 
festes de Sant  Joan 2015 

Dia 19 els infants es divertiren 
amb jocs aquàtics i els joves amb 
la IX MOGUDA MANCORINA. 
Un any més comptà amb la 
presència dels cavalls de 
Menorca, l’actuació de Rever, 
Enrokats , Societat Anònima  i la 
Valltukada. 

Després de l’emotiu pregó de festes a 
càrrec del Club Esplai s’Estel  es pogué 
escoltar un concert a càrrec del Cor de 
Mancor. I a continuació quedaren 
inaugurades les exposicions de la XXIV 
Trobada de la Pintura i 90 Anys/90 Fotos a 
la sala d’exposicions de l’Ajuntament. 

Dia 20 a la pista d’skate hi hagué un concurs i 
exhibició de scooter; i al carrer de Massanella 
una exhibició de gimnàstica rítmica. 
El mateix dia es concentraren més de cent-sents 
mancorins a la que fou la VI TROBADA DE 
MANCORINS. 
Tots els assistents assaboriren un deliciós sopar 
servit per un nombrós grup de voluntaris que no 
escatimaren esforços perquè la vetlada fos tot 
un èxit. Gràcies a tot@!!! 

Després del sopar i com no pot faltar a les festes d’estiu:  GRAN 
VERBENA amb l’actuació de les orquestres Aquarius Orquestra, 
Tomeu Penya @ Géminis i Barones. 

Dia 21 s’organitzà una pintada de camisetes i jocs aquàtics amb 
la col·laboració de l’APIMA i Quintos 97. 

El mateix diumenge al carrer de 
Sant Joan hi hagué una desfilada 
de moda infantil del club Esplai 
s’Estel i el I Concurs de Moda 
reciclada, oberta a grans i petits.  
També es lliuraren els trofeus 
del Torneig de tennis. 

Dia 22 no faltaren els 
tradicionals jocs infantils amb 
curses de sac, corregudes de 
joies, tombada d’olles,… I la 
vetlada acabà amb l’actuació de 
l’escola de Balls Mallorquins de 
Mancor dirigida per Dª Joana 
Rotger. 

Xeremiers 

Cor de Mancor

Cavalls de Menorca

Skate

Gimnàstica

Voluntaris
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Dia 23 després del 
contacontes per els més 
petits, l’ofrena floral al 
nostre patró i la degustació 
de tapes en els diferents 
bars del poble, na Marga 
Rotger presentà el disc “El 
viatge”.  

Dia 24 abans de l’ofici solemne a 
Sant Joan cercaviles de les colles 
de xeremiers i flabiolers de 
l’associació Arrels, a continuació 
actuà la colla de cavallets 
d’Arrels i es convidà a un aperitu 
a tots els assistents. 

El capvespre el XL HOMENATGE A LA GENT 
GRAN on no hi faltà la sonada de xeremiers i la 
presència dels Gegants d’Arrels. Després 
d’escoltar unes paraules del batle i del rector, 
es lliuraren els obsequis als nostre majors i se’ls 
oferí un berenar. A continuació actuà Festa  

Pagesa i Escola de balls mallorquins de 
Mancor.  
Durant la jornada la junta local de 
l’AECC realitzà la qüestació a benefici 
de l’associació. 
Les festes acabaren amb un espectacle 
de foc a càrrec de la colla de dimonis 
d’Arrels. No hi faltaren els focs d’artifici 
per anunciar el  FI DE FESTES. 

Homenatge Gent Gran

Salutació del batle 

Ball de l’Oferta 

Trobada de mancorins 

Verbena 

Cavallets

FI DE FESTES!!!
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                                        AJUNTAMENT 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 16 D’ABRIL 
DE 2015 

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 
dels regidors del PP, el vot en contra dels 
regidors del PSM-IV i l’abstenció de la 
regidora del PSOE, acorden: 

- Aprovar provisionalment el Pressupost 
de la Corporació Municipal pel present 
exercici econòmic 2015: 1.343.649 €. 

- Aprovar les Bases d’execució del 
Pressupost i la Plantilla de personal. 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 28 D’ABRIL 
DE 2015 

El Ple d’aquesta Corporació acorda per 
unanimitat realitzar el sorteig públic dels 
membres de la Mesa Electoral per a les 
Eleccions de dia 24 de maig de 2015. 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DIA 6 DE MAIG DE 
2015 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
aprovar una sèrie de mocions presentades pel 
grup PSM-Iniciativa Verds: 

- Moció en relació al No al TTIP, TISA, 
CETA,... No als tractats que 
destrueixen la democràcia. 

- Moció en relació a l’arribada dels 
canals en llengua catalana a través del 
TDT. 

- Moció en relació a l’electrificació 
completa de la línia ferroviària Palma-
Manacor / Sa Pobla. 

- Moció per reclamar que Espanya 
estigui present al Consell de Seguretat 
de la ONU. Oportunitat per a la recerca 
d’una solució justa i definitiva al 
conflicte del Sàhara Occidental. 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat 
autoritzar la col·locació a la sala d’actes de 
l’Ajuntament la fotografia del Sr. Gabriel Fiol 
Mateu, medalla d’Or del municipi de Mancor 
de la Vall per acord plenari de dia 23 de juny 
de 2013. 

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

1.- Està previst canviar la llengua en que estan 
escrites les senyals de trànsit, donat que som 
l´únic poble dels voltants que les té escrites en 
castellà?. A Selva, Inca, Lloseta, Consell, 
Binissalem, i la gran majoria de pobles dels 
voltants i amb governs de partits del PP i 
PSOE, no tenen cap problema en que estiguin 
escrits en català.  

Noltros tampoc tenim cap problema. Ja vàrem 
dir que també ho posaríem en català 

2.- Per què estan escrites en castellà les 
instruccions dels nous aparells de gimnàstica 
per adults?  

Perquè senzillament l’equipament ha vingut 
amb aquestes instruccions de fàbrica. 

3.- Al llarg d’aquesta legislatura el nostre grup 
ha presentat diverses mocions per demanar 
bonificacions en els imposts de gestió 

Biel Fiol
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municipal, com l´IBI, o l´Impost de Vehicles de 
Tracció Mecànica, la vostra resposta era que 
s´havia d´estudiar com afectava als ingressos 
municipals, per veure si era viable, i ens 
informaríeu del resultat. Acaba la legislatura, i 
encara no ens heu informat. S'ha estudiat 
realment la viabilitat d'aquesta reducció? En 
cas que així sigui quines mesures de les que 
hem proposat tendreu en compte?  

Tant les vostres propostes com altres de 
l’equip de govern s’han estudiat però encara 
no s’ha pres cap decisió. 

4.- En quin punt es troba la Reclamació 
Patrimonial que va presentar el propietari de 
l´habitatge enderrocat a la finca de Biniatzent 
d'Alt? 

Actualment ja ha acabat la fase d’instrucció 
després d’haver practicat totes les proves 
proposades i, estam dins el tràmit d’audiència 
pendent de la seva finalització. Després, 
immediatament, es redactarà la proposta de 
resolució la qual s’ha d’enviar al Consell 
Consultiu pel seu informe. 

5.- En el ple del passat mes d'octubre de 
2014, el nostre grup va presentar una moció 
demanant que l´Ajuntament sol·licitàs al 
Ministeri d'Hisenda l'actualització dels valors 
cadastrals ja que consideram que estam per 
damunt del seu valor actual, fet que provoca 
que els propietaris de béns immobles estiguin 
pagant més del que correspondria pel valor 
real de casa seva. Després d'advertir-vos que 
el termini per presentar aquesta sol·licitud 
acabava el 31 de maig de 2015, vareu refusar 
la nostra moció. Ha modificat, aquest equip de 
govern, la seva postura, o ha decidit deixar 
esgotar el termini i no demanar aquesta 
actualització dels valors cadastrals? 

D’acord amb l’assessorament tècnic sol·licitat 
actualment no és el moment adequat per 
revisar valors cadastrals i per tant s’ha decidit 
esperar a la seva revisió periòdica. 

6.- Dia 27 de març a les 10:30 es va reunir 
la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i 
Urbanisme del Consell Insular amb el següent 
punt a l'ordre del dia: "Revisió  i Adaptació al 
Pla territorial Insular de Mallorca, de 
les Normes subsidiàries de planejament 
de MANCOR DE LA VALL." Es tractava d'una 

reunió clau per el futur urbanístic del nostre 
poble. En aquesta reunió es va decidir 
suspendre l'adaptació de les normes 
subsidiàries de Mancor al Pla Territorial de 
Mallorca ateses les nombroses deficiències 
que tenien. La tramitació d’aquesta adaptació 
va començar a mitjans de l'any 2008, amb un 
primer document que era l’Avanç de 
l´Adaptació de les Normes Subsidiaries al Pla 
Territorial de Mallorca, i que va ser aprovat al 
Ple de l’Ajuntament del 21 de gener de 2009. 
Tot aquest procés, de més de sis anys  i 
aprovacions provisionals, aprovacions inicials, 
i aprovacions de diferents documents, ha estat 
a punt de suspendre´s definitivament per  la 
gran quantitat de deficiències que han detectat 
els tècnics del Consell Insular de Mallorca. 
Aquest fet té com a conseqüència, entre 
moltes altres, que totes les actuacions 
previstes en aquesta adaptació de moment no 
es poden realitzar. Una d’elles era la 
requalificació dels tres solars adquirits per a 
fer-hi l'escola nova, que estan en sòl rústic i 
havien de passar a ser sòl per equipaments 
docents, amb el retard d’anys que això 
significarà, abans de poder-se cedir a la 
Conselleria d’Educació del Govern Balear. Per 
tot això, demanam el següent: 
Per què no hi havia cap representant de 
l'Ajuntament de Mancor en aquesta reunió? 

Els temes de planejament estan delegats a 
l’equip redactor contractat, supervisats 
actualment pel nou tècnic municipal. El mateix 
dia de la Comissió d’urbanisme l’arquitecte era 
a la comissió de patrimoni, no obstant un cop 
acabades les comissions l’arquitecte va anar 
al Consell de Mallorca a parlar amb els tècnics 
del Consell i amb l’equip redactor per tal de 
concretar l’esmena de les deficiències 
detectades. 

7.- Una de les deficiències és la manca de 
vials d'accessos i serveis als solars que s'han 
adquirit amb la intenció de fer-hi l'escola nova. 
Quines mesures voleu prendre per a 
solucionar aquestes deficiències? 

El tema del vials d’accessos i serveis quedarà 
resolt amb la modificació puntual presentada. 

8.- Hi ha previsió del temps que es necessitarà 
per a subsanar aquestes deficiències? 
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En referència a la deficiència del accessos a 
l’escola ja se està donant solució a través de 
la modificació puntual. 
En referència a les altres deficiències l’equip 
redactor està fent feina al respecte supervisat 
per l’arquitecte municipal i esperen amb un 
parell de mesos tenir el document acabat. Cal 
destacar que actualment s’ha aprovat la Llei 
del sòl Balear (LOUS) per tant s’ha de revisar 
que la nova documentació compleixi amb tal 
Llei. 

9.- L’adaptació de les Normes Subsidiàries de 
Mancor al Pla Territorial de Mallorca, està 
subvencionada pel Consell Insular de 
Mallorca, el fet d’haver-la suspès 
temporalment posa en perill el cobrament 
d'aquesta subvenció? 

No, la subvenció no perilla, no està 
condicionada a la seva aprovació. 

10.- Per accelerar la requalificació dels tres 
solars rústics, se’ns havia comentat que podria 
fer-se una Modificació Puntual en les Normes 
Subsidiàries vigents, que afectàs només a 
aquests tres solars, i passar-los a sòl per 
equipament docent. Atès que en aquests 
moments sembla que és la única sortida viable 
per poder cedir aquests solars d'una vegada a 
la Conselleria d'Educació i que aquests entrin 
en la llista del Pla d'Infraestructures 
Educatives, té en compte aquest equip de 
govern que sense tenir els vials d'accés als 
solars, tampoc es podrà fer aquesta 
Modificació Puntual? I que la Modificació 

Puntual, a diferència de 
l'Adaptació, serà una despesa 
que pagarà íntegrament 
l´Ajuntament de Mancor? 

La modificació puntual en 
tramitació contempla, com s’ha 
explicat anteriorment, els vials 
d’accessos, per tant no serà un 
impediment. 

11.- Dels 100.000 € que han 
d'arribar per arreglar camins, 
contemplau la possibilitat de 
destinar-ne  una part a arreglar 
el camí de Sta. Llúcia a 
Biniarroi? 

No. 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 10 DE 
JUNY DE 2015 

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat 
l’acta de la darrera Sessió celebrada. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA 
DE LA NOVA CORPORACIÓ, 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EL DIA 13 DE JUNY DE 2015 

1.- Constitució de la Mesa d’Edat. 
El regidor de major edat actua de president i el 
de menor edat de vocal, en aquest cas són les 
regidores Dolores Tevar i Margalia Rotger qui 
passen a constituir la Mesa d’Edat. 

2.- Comprovació de les credencials dels 
regidors i de la presentació de les 
declaracions de causes de possible 
incompatibilitat i d’activitats i de béns 
patrimonials dels nou regidors electes, 
presents a la sessió plenària. 

3.- Presa de possessió dels càrrecs de regidor 
i declaració de constitució de la Corporació. 

4.- Elecció del batle. 
Es procedeix a la votació d’elecció de batle 
entre els dos candidats presentats, amb el 
següent resultat: 4 vots favorables a l’elecció 
de Joan Antoni Ripoll i 5 vots favorables a 
l’elecció de Guillem Villalonga. Per tant, amb 
el vot favorable de la majoria absoluta Guillem 
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Villalonga ha de ser declarat batle electe del 
municipi de Mancor. 

5.- Presa de possessió del càrrec de batle. 
El batle electe pren possessió del seu càrrec i 
la presidenta de la mesa d’edat li lliura el bastó 
de comandament. 

Una vegada duta a terme la presa de 
possessió del càrrec, el batle passa a presidir 
la sessió plenària i comença dient: 

“Bon dia a totes i tots, 
És un privilegi ser el batle de Mancor, i és un 
privilegi viure a Mancor. 
Primer vull agrair a tots que avui sigueu aquí. 
Vull donar les gràcies als meus familiars i 
amics, als que darrerament he descuidat i vos 
trob a faltar. 
Agrair-vos a tots els que ens heu donat suport 
amb el vostre vot, i dir-vos que no vos 
decebrem, i que ens deixarem la pell per 
poder assolir tot allò que vos hem proposat. 
Agrair a tot el grup de treball que ens heu fet 
arribar fins aquí, i no només als quatre 
regidors que m’acompanyen, si no a tots els 
que heu treballat durant la campanya electoral 
d’enguany, als de l’equip electoral, i als del 
grup de “Mancor en Positiu”, per aquest darrer 
any i mig d’aportar idees i feina. 
A en Mateu Mir, en Jaume Estrany, en Miquel 
Saurina, en Jaume miet, na Mª Carmen 
Valdivieso, i la resta dels que en els meus 
primers anys en política a Mancor, gràcies pel 
vostre suport i ensenyances, per fer una gran 
feina en l’oposició, i per haver mantengut viva 

la flama d’aquest petit partit d’esquerres de 
Mancor. 
Però especialment vull donar les gràcies a 
dues persones que ho són tot per a mi, la 
meva dona, i el meu fill, per haver suportat 
durant aquests vuit anys, moments personals 
molt i molt durs, sense haver-me fet a mi un 
sol retret, ni demanar-me que ho deixés anar i 
visquéssim tranquils. 
Gràcies, moltes gràcies. 
S’obren davant aquest equip de govern quatre 
anys de moltes expectatives, quatre anys on 
hem de desenvolupar un programa de govern 
que els mancorins heu triat amb el vostre vot. 
Els eixos bàsics d’aquesta acció de govern 
seran la participació ciutadana en la gestió 
municipal, i la transparència i rigorositat en l’ús 
dels recursos econòmics de l’Ajuntament. 
La participació i transparència, seran les vies 
que ens duran a desenvolupar un programa 
de govern on tendran una especial 
importància els serveis socials, l’educació, i 
una gestió urbanística respectuosa amb 
l’entorn, i fidel a la normativa vigent. 
Però no deixarem de banda la recerca de 
plans d’estabilitat laboral, on poder donar 
resposta als aturats de Mancor, i ho farem a 
través del desenvolupament d’un pla turístic 
amb propostes realistes; recuperant i 
dignificant el sector agrícola, especialment el 
més respectuós amb el medi ambient; i 
tractant d’incidir en els nous àmbits laborals 
que se’ns obren davant nostre, i que són els 
vinculats al tercer sector, i a les noves 
tecnologies. 
Treballarem fort per donar resposta a totes les 
inquietuds culturals dels mancorins, 
especialment aquelles que tenen a veure amb 
la cultura popular. 
Potenciarem els esports minoritaris, i seguirem 
mantenint aquells esports que facin especial 
incidència en l’esport base, participat per nins i 
nines. 
Hem de recuperar espais per un grup d’edat 
que sembla més necessitat d’aquests, i que 
són els joves i adolescents, sense oblidar-nos 
dels infants i la gent gran, que potser tenen 
unes necessitats més cobertes, però no per 
això els podem deixar de banda, perquè 
sempre que els necessitem, hi han de ser. 

Guillem Villalonga
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Aquesta ha de ser la nostra tasca de govern, i 
només la podrem tirar envant amb molta feina, 
i molta humilitat. 
La humilitat és aquell tret que fa estar a 
tothom al mateix nivell, en igualtat de 
condicions. No per ser batle, o per ser dels 
“altres”, t’has de sentir superior o inferior a 
ningú. 
El poble és de tots els que hi convivim, i tots 
tenim els mateixos drets i deures, tots som 
iguals. 
I per poder fer de Mancor el millor lloc del món 
per viure-hi hi hem de ser tots, els del PP i els 
de MÉS, els “arrelats” i els “nouvinguts”. Tots 
tendrem les mateixes oportunitats i les 
mateixes tasques. 
Tot està per fer i tot és possible. Moltes 
gràcies” 

El cap de llista del Partit Popular, Juan Toni 
Ripoll,  pren la paraula i comenta que 
aquestes han estat les eleccions més 
igualitàries de la història de Mancor ja que hi 
ha hagut una diferència de 18 vots. Això vol dir 
que quasi la meitat del poble ha optat pel PP i 
l’altra meitat pel grup MÉS. Per tant el grup del 
PP farà una oposició activa vigilant que es 
compleixi tot el que el batle ha dit en el seu 
discurs i seguiran defensant els interessos de 
les mancorines i mancorins. 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 29 DE 
JUNY DE 2015 

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 

- Que la periodicitat de les sessions 
ordinàries del Ple sigui cada dos 
mesos, a celebrar el primer dimecres 
del mes. 

- Crear la Comissió especial de comptes 
on tots els regidors hi formaran part i 
serà presidida pel batle. 

Amb el vot favorable dels regidors del grup 
MÉS i l’abstenció dels regidors del PP 
s’acorda: 

- Aprovar els representants de la 
Corporació en els òrgans col·legiats: 
Mancomunitat des Raiguer, FELIB, 
Consorci d’Informàtica, Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Mallorca Rural (Titular: 

Guillem Villalonga i Suplent: Miquel 
Gallardo);  Consell Escolar (Titular: 
Joana Maria Alba / Suplent: Guillem 
Villalonga). 

- Designar a Joana Maria Alba per el 
càrrec de Tresorera municipal. 

- Aprovar que el càrrec de batle es pugui 
dur a terme amb dedicació exclusiva; i 
aprovar la quantia que percebrà 
anualment: 

o Retribucions brutes anuals 
compensables: 37.526,02 €/any 
(14 mensualitats de 2.680,43 
€/mes). 

o i la Seguretat Social a càrrec de 
l’entitat local: 12.214,68 €. 

El regidor Ripoll comenta que està 
content de que el nou equip de govern 
s’hagi donat compte de que la batlia 
requereix la dedicació exclusiva ja que 
quan estaven a l’oposició varen votar 
en contra de la dedicació exclusiva del 
batle. 

El batle dona compte de les resolucions de 
batlia organitzatives: 

- Delegacions a fi d’aconseguir una 
major eficàcia en la gestió municipal: 

o Joana Maria Alba: Educació, 
Salut, Gent Gran i Benestar 
Social. 

o Miquel Gallardo: Formació i 
Treball, Participació, Festes i 
Comunicació. 

o Margalida Rotger: Cultura, 
Infància i Joventut. 

o Joan Ramon: Medi Ambient i 
Agricultura, Esports, Comerç i 
Indústria. 

- Les següents àrees són assumides 
directament pel batle: Gestió del 
Territori i Urbanisme, Personal, 
Manteniment, Turisme i Economia i 
Hisenda. 

- Nomenar Tinent de Batle als Regidors 
següents: 

o 1r Tinent de Batle: Joana Maria 
Alba. 

o 2n Tinent de Batle: Miquel 
Gallardo. 
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     ESGLÉSIA LOCAL 

 

La nostra parròquia tingué moltes activitats en el darrer trimestre. Enguany, volent establir el nou 
projecte de l’agrupació de parròquies de la Mare de Déu, vàrem convocar tots els integrants de la 
comunitat cristiana a fer una celebració unificada de la Vigília Pasqual. Així doncs molts de fidels de 
Mancor anaren a Inca, concretament a la parròquia de Santa Maria La Major, a celebrar la nit més 
important de l’any litúrgic amb centenars de germans i germanes provinents d’Inca, Selva, Biniamar, 
Caimari i Lloseta. De fet, va ser molt assenyalat que els diferents coros parroquials varen cantar a la 
Missa, tot repartint-se les diferents peces musicals i havent assajant junts mesos abans.   

 

Tot i així, el dia de Pasqua se va fer a cada 
poble pensant en la gent gran que no es pot 
desplaçar, assistint a Mancor una gran quantitat 
de feligresos. El diumenge de Resurrecció 
comptà, com és tradició a la nostra terra, amb la 
processó de l’Encontre de Jesús i la seva Mare, 
amb els seus tres botets característics. Una altra 
tradició a destacar és la Missa que férem en 
memòria del màrtir Sant Probo, pel qual hi ha 
dedicada una capella al nostre temple. 

 

També volem ressaltar el dia del Corpus, festa en la qual combregaren dos nins i una nina del poble: la 
cerimònia comptà amb un coro juvenil i foren els mateixos familiars dels infants els qui llegiren i 
prepararen els detalls de l’Eucaristia. Al final els nins reberen un recordatori de mans del sacerdot i de 
la seva catequista. Després els recents combregats sortiren en processó acompanyant el Santíssim 
Sagrament pels carrers de Mancor, fins i tot els mateixos pares i familiars es varen oferir per portar el 
pal·li.  

 

I d’aquestes festes de Sant Joan volem dir que es varen 
organitzar les tradicionals completes en honor de Sant 
Joan, com a preparatiu a la festa del dia següent. En 
finalitzar les completes varen fer la veneració de les 
relíquies en la qual es presentaren multituds de flors 
obsequiades pels habitants del poble. Enguany volem 
felicitar el nostre coro i al seu director, en Jaume Gual, pel 
meravellós concert que oferí el dia del pregó, així com a 
l’Esplai per la presència de tants de joves a l’Església. 
Quant a l’Ofici Solemne, enguany vàrem convidar a 
presidir-lo Mn. Francesc Ramis, canonge de la Seu i 

director del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca. S’ha de dir que Mn. Ramis és un reconegut 
especialista en Sagrada Escriptura i fa classes d’Història Antiga a la Universitat de les Illes Balears. El 
celebrant va fer una gran homilia sobre el significat de la santedat i la importància de la participació 
activa en els quefers de la parròquia. L’Eucaristia tingué el típic ball de l'oferta i hi assistí l’exrector Mn. 
Tomeu Suau, així com les autoritats civils que participaren en tot. Vos desitjam a tots un bon estiu en 
què pugueu descansar i recuperar forces pel curs vinent. 

 Mn. Ricardo Mejías 
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DE TOT UN POC... COSES DE CA NOSTRA  

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Mes d'agost 
Aquest mes era conegut entre els romans com "sixtilis", és a dir, el sisè mes de l'any. 
Després es canvià en "augustus", en honor de l'emperador Juli César August, que va 
afegir dos mesos al calendari. Té 31 dies. Molt lentament el dia va minvant i la nit es fa de 
cada dia més llarga. Anam camí de l'equinoci de tardor, moment en què el dia i la nit 
tenen una idèntica durada de dotze hores; això és el que significa equinoci. A l'agost 
l'estiu arriba a la més alta xafogor. És el mes de les vacances massives. 
Les tempestes d´agost solen anar acompanyades de llamps i trons. La gent creia que el 
tro era obra del dimoni, que volia espantar-nos, mentre que el llamp l´enviava Nostre 
Senyor per tal de prevenir-nos de l´endemesa que s´acostava.  

Festes 
Dia 10 és sant Llorenç. És festa a Escorca, Sant 
Llorenç des Cardassar i Selva. Segons sembla 
era fill d´Osca i va anar a Roma on va estar al 
servei del papa Sixt II. Allà va morir martiritzat 
per ordre de l´emperador Valerià, tal dia com 
avui de l´any 258. 
Dia 15 és la Mare de Déu d'agost, la Mare de 

Déu morta. Es commemora que el cos i l'ànima de la Mare de Déu varen ser duits al cel 
després d'acabar els seus dies a la terra. Fan festa a Sineu, Sencelles, Puigpunyent, 
Campos, Esporles, Caimari, Biniaraix, Sant Jordi i Valldemossa. 
Dia 16 és sant Roc. És festa a Alaró, Porreres, Portopetro, Puigpunyent i Galilea, i 
s'Alqueria Blanca. Va néixer a Montpeller devers el 1295, que aleshores formava part del 
Regne de Mallorca. Fou un pelegrí que va recórrer Itàlia i es va dedicar a curar tots els 
infectats de la pesta i va morir en olor a santedat el 1327.  
El dia 20 és sant Bernat de Claravall. Avui acaba la canícula que va encendre la santa 
"Santa Margalida l'encén i sant Bernat l'apaga". Fou un monjo i reformador francès (1090-
1153) principal difusor de l´orde monàstic cistercenc. Ha estat proclamat Doctor de 
l´Església. És el patró de les abelles, les quals sembla que l´obeïen dòcilment com un 
ramat. Antigament la millor mel era qualificada de "mel de sant Bernat". 
Dia 24 és Sant Bartomeu. És festa a Capdepera, Consell, Montuïri, ses Salines, Sóller i 
Valldemossa. Fou un dels Dotze Apòstols de Jesús. El seu final va ser un dels més cruels 
dels apòstols, ja que fou escorxat viu i finalment decapitat.  
Dia 28 és la festa de sant Agustí. Festa grossa a Felanitx amb dimonis i cavallets. 

Llunes 
Quart minvant, dia 7. Lluna nova, dia 14. Quart creixent, dia 22. Lluna plena, dia 29 

Refranys 
"Qui canta a l'agost, el desembre dijuna". "Cada cosa al seu temps, i les figues per 
l'agost". “Aigua d'agost, safrà, mel i most". "Sant Llorenç banyat, és ben arribat". "Per sant 
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Bartomeu, tronades arreu". "Qui cava la vinya per l'agost, omple el celler de most". 
"Gallina agostina, ponedora fina". "Jo menjaria una ametla,/ jo en menjaria dos querns; / 
demà vespre és sant Llorenç / i anit ballen sa revetla". 

Mes de setembre 
Quan l'any començava pel març, per la primavera, aquest era el setè mes "september". 
En el calendari actual ocupa el novè lloc i té 30 dies. Temps de collir figues, garroves, 
codonys, però sobretot, temps de verema i de les festes del vi. Hom se n'adona que l'estiu 
s'acaba; les hores de sol ja s'han escurçat molt, les temperatures comencen a baixar i les 
pluges augmenten. El dia 11 comença el curs escolar per als alumnes d'Infantil, Educació 
primària, Educació secundària i Batxillerat, i el dia 21 començaran el curs els alumnes de 
Formació Professional, de Música, Dansa i Art dramàtic.  

Festes 
El primer diumenge, dia 6, se celebra la festa de la Beata a Santa Margalida i la Fira del 
Meló a Vilafranca de Bonany. L’origen de la processó de la Beta sembla trobar-se en les 
festes de la beatificació de la santa, l’any 1792. Durant la celebració, hi ha ofrena de flors, 
ofici solemne, corregudes, música.  
Dia 12 té lloc la Diada de Lluc. Té lloc la pujada a Lluc a peu de la part forana, enguany ja 
serà la trenta-sisena edició. 
Dia 21 és sant Mateu. Fou un dels dotze Apòstols i és l’autor d’un Evangeli ("L´Evangeli 
segons Sant Mateu", escrit en arameu. És el patró dels banquers, comptables i de les 
forces de seguretat, duaners i recaptadors d’hisenda, ja que ell es dedicava a la 
menyspreable tasca de recaptar impostos pels romans. 
Dia 23 és la festa de santa Tecla, patrona de Biniamar. 
Dia 29 és sant Miquel, Gabriel i Rafel. Fa Poc que l'estiu ha acabat i ha entrat la tardor. És 
el patró de Calonge, Campanet, Llucmajor, i a Son Carrió és festa grossa. Abans de la 
reforma del santoral sant Gabriel se celebrava el 24 de març i sant Rafel el 24 d'octubre. 

Llunes 
Quart minvant, dia 5. Lluna nova, dia 13. Quart 
creixent, dia 21. Lluna Plena, dia 28. Entre el 22 i 23 
de setembre, té lloc l'equinoci de la tardor. 

Refranys 
"El setembre és veremador, i es fa vi del bo i millor". 
"El setembre s'enduu els ponts o eixuga les fonts". 
"Pel setembre, carabasses". "Setembre fruiter, 
alegre i fester". "La bona fusta per obrar, pel setembre l'has de tallar". "Quan setembre és 
a la fi, les garroves a collir". "Pel mes de setembre, es talla el que penja". "Si véns en el 
figueral / et convit a menjar figues / les té donaré coïdes / fresques i no et faran mal". 

Mes d'octubre 
És el desè mes de l'any en el calendari gregorià i té 31 dies. El dia 1, tant si feia fred com 
si no en feia, els nostres avantpassats encenien el braser. També era el dia per estrenar 
la roba de la tardor. És un bon moment per arreglar els arbres que ja han fet l'esplet, 
també es poden sembrar arbres fruiters. 
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Aquest és un mes trist i pobre de costums festius de l'any. El temps convida a fer més 
vida casolana que de carrer. 

Festes 
Dia 4 és sant Francesc. És un dels sants més estimats i valorats per la seva coherència 
entre el que deia i allò que feia. 
Dia 15 és santa Teresa d'Àvila. Fou una monja carmelita, reformadora de l'orde carmelita i 
autora d'obres de gran valor teològic, místic i literari. Fou elevada als altars el 12 de 
març del 1622 pel Papa Gregori XV i Pau VI la va proclamar Doctora de l'Església. És 
advocada dels somnis. 
Dia 18, arriba Sant Lluc, moment en el qual comença la temporada de les fires de tardor. 
Moltes poblacions de les illes, especialment de Mallorca, obren una autèntica competició 
per fer algunes d'aquestes mostres, exposicions i exhibicions firals més atractives. Tant 
valen els productes d'elaboració artesanal com els que l'octubre o la tardor ofereixen. 
Dia 21 és santa Úrsula, festa de les Verges. Abans seguint la tradició popular a la revetlla, 
dia 20 d'octubre, els joves feien serenates a les al·lotes fadrines i aquestes, per agrair la 
serenata que els hi dedicaven, els convidaven a entrar dins ca seva i a menjar bunyols i a 
beure moscatell. "Avui són les Verges ;/ totes hi hem d'anar, / de bunyols amb sucre, / 
hem de berenar". 

Llunes 
Quart minvant, dia 4. Lluna nova, dia 13. Quart creixent, dia 20. Lluna plena, dia27. 

Refranys 
"Quan l'octubre és arribat, sembra l'ordi i el blat". "Si a l'octubre fa fred, mor el cuquet". 
Per sant Lluc, nesples apelluc". "Quan l'octubre és arribat, llaura la terra i llaura la mar". 
"Per l'octubre del foc, ni massa lluny ni massa prop". "Cada dia surt el sol / tant surt per mi 
com per tu / ell no se pon per ningú / se pon perquè Déu ho vol". 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars: "Qui no vol pols, que no vagi a s'era". 
Aquest proverbi significa que qui vulgui tranquil·litat, millor que no 
cerqui complicacions. És a dir, que qui no vulgui disgustos, que no 
es fiqui en raons. El diccionari Alcover-Moll diu que el proverbi 
"vol dir que per alliberar-se de desgràcies cal evitar de posar-se 
en el perill de sofrir-les". Hi ha un equivalent que trobam en 
diverses llengües romàniques que diu que "Qui no vulgui veure 
llàstimes, que no vagi a la guerra" i de l'italià, molt semblant, "Qui té 
por, que no vagi a la guerra".   
També hi ha altres imatges per expressar la mateixa idea, en 
castellà "Al bosque no vaya quien de las hojas miedo haya". En francès i italià hi ha frases 
que expressen el mateix que en castellà. En anglès trobam una versió més casolana, que 
traduïda diu així: "Si no pots aguantar la calor, marxa de la cuina". La immensitat del mar 
també pot provocar pors: "No vagi a la mar qui l'aigua tem". O encara, "Qui no vulgui 
ballar, que no vagi al ball", que aconsella no anar allà on no es vulgui participar.  
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Amb aquest refrany retornam a la tradició pairal: l'era era on es feia la feina del batre per 
separar el gra de la palla. Aquest procés provocava una polseguera ben visible. Qui sap 
actualment què és una era o què vol dir batre? Així i tot el proverbi continua ben viu, 
malgrat ja no es bati a l'era. Curiós perquè molts proverbis del nostre refranyer neixen en 
una societat no alfabetitzada, de caire marcadament rural, on la transmissió de la cultura 
(ja siguin regles de comportament moral, previsions meteorològiques o coneixements 
sobre les tasques al camp) s'havia de fer a través d'aquestes peces orals, de rima fàcil per 
facilitar-ne el record i la pervivència.  
La paraula "era", etimològicament, prové del llatí "area" (pati, era de batre). El mot àrea i 
els seus derivats també provenen d'aquesta arrel.  
El diccionari Alcover-Moll dóna aquesta definició d'era: Espai de terra, generalment 
rodonenc, de deu a trenta metres de diàmetre, damunt el qual es posen els cereals o 
llegums per batre'ls i separar la palla del gra. 
Altres refranys: 
"Qui no té era ni trull, cada any se treu un ull", vol dir que el qui no posseeix terra 
conradissa ni vinya, ha de fer molta despesa per a poder menjar. 
"Qui no té era ni cup, té la mitat del blat i del vi perdut". "Entre Sant Joan i Sant Pere, no 
posis batuda a l'era". "A Sant Joan, les garbes en el camp; a Sant Pere, les garbes en 
l'era". "Algun dia eres era, ara ni era ni blat". "Era, i no batien en ella", es diu irònicament 
referint-se a una cosa de temps passat (que era en altre temps) que ara ja no existeix o 
que tal vegada no ha existit mai. 

Usos lingüístics 

"Batle" / "alcalde"  
Acabam de celebrar eleccions municipals, per això crec que va bé reflexionar sobre 
aquestes dues paraules. 
La paraula batle (o batlle) és d'origen llatí i s'ha conservat en català, sobretot a les zones 
on la dominació dels àrabs durà poc. 
La paraula alcalde és una paraula d'origen àrab que, com moltes altres (albercoc, per 
exemple) ha passat igualment al castellà i al català.  
L'Acadèmia de la llengua catalana, que té la missió "d'agafar el millor de cada dialecte i 
establir una modalitat comuna que serveixi per a tots", ja existeix: és l'Institut d'Estudis 
Catalans, i específicament la seva Secció Filològica, que reuneix lingüistes i escriptors de 
totes les terres catalanes.  
Els parlants poden triar lliurement entre batle i alcalde, gos i ca, got i tassó, gat i moix, i 
moltes altres, ja que tot són paraules igualment catalanes. En canvi, hem de procurar no 
dir entonces, bueno, desde luego i moltes altres paraules i expressions que no són de la 
nostra llengua, sinó de la castellana. (Extret d'Aina Moll a "Línia Directa", Palma, 1990). 

 
NOTA: Si voleu plantejar qualque qüestió sobre la nostra cultura i/o llengua, ho podeu fer 
al meu correu: jgualm@gmail.com. Si puc donar-vos resposta, ho faré de bon grat. 

Jaume Gual i Móra 
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DES DE L’ARXIU 
 

ELECCIONS MUNICIPALS 
36 anys després 

 
Les eleccions municipals del passat maig i, sobretot, la novetat del resultat a Mancor 
m'han impel·lit a canviar el tema previst per a aquest racó "Des de l'Arxiu".  

El tractar sobre unes eleccions, les de 1979, en què vaig esser protagonista directe, haurà 
d'anar tenyit necessàriament de manca d'objectivitat perquè el color de la realitat varia 
segons els interessos dels ulls vidents, igual que no és objectiva la interpretació, 
partidista, d'una decisió arbitral. De tota manera em limitaré a contar la història, sense 
aportar cap document gràfic, sense citar noms propis, excepte els imprescindibles, des de 
la meva experiència, amb un respecte absolut als "contraris".  

El nostre Ajuntament es constituí el 2 d'abril de 1925 a l'ampar d'una llei de 1924 de Primo 
de Rivera. Però abans de 1979 només en una ocasió - abril de 1933 - els mancorins 
gaudiren del dret d'elegir tots els seus regidors mitjançant el dipòsit del vot en una urna. 
Tots els consistoris naixien o per candidatura única, que no exigia votació, o per elecció 
digital del Governador Civil mitjançant el nomenament de gestores, o per designació 
directa del batle durant tota l'època franquista. 

Després de la mort del Cap d'Estat, Francisco Franco, el 1975, la mateixes Corts 
Franquistes aprovaren, el 1976, la Llei de Reforma Política, que implicava la seva 
dissolució i la convocatòria d'eleccions constituents. El 1977 l'Estat Espanyol ja havia 
elegit les Corts Constituents, que arribaren a l'aprovació d'una Constitució, refrendada pel 
poble el 1978. 

Els esdeveniments polítics, entre el 1975 i 1979 varen impactar per tot arreu. Jo record les 
notícies diàries de TVE (no n'hi havia cap altra) i de Ràdio Nacional informant dels 
avenços en la redacció de Titols  i Articles de la futura Carta Magna, amb intervinents de 
tot l'espectre polític. 

La Constitució, ja en vigor, permeté les primeres eleccions municipals des de les 
republicanes, les ja esmentades de 1933. L'aconteixement es produí a tot l'Estat el dia 3 
d'abril de 1979. Havien transcorregut 46 anys des de les últimes eleccions i, per tant, 
molts mancorins mai no havíem votat ni conegut processos electorals. 

Els consistoris que, instaurats per les autoritats governatives, veien com s'anava complint 
el calendari de canvis previstos, per accedir a un Estat de Dret, mantingueren una actitud 
respectuosa amb el procés i aguantaren el timó dels municipis fins al darrer dia, conducta 
que els honra. 

La novetat fou colpidora. Tot Espanya ja havia votat les Corts Constituents i refrendat la 
Constitució, però ambdues votacions no ens eren properes com aquesta. No és el mateix 
elegir representants a Madrid que triar directament qui havia de governar el poble.  

Aterrem a Mancor. Es presentaren dues candidatures (de fet n'hi hagué una tercera 
estranya i aliena, que obtingué un vot): una de UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO 
(UCD), partit d'àmbit estatal que aleshores presidia el preautonòmic CONSELL GENERAL 
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INTERINSULAR i regia el Govern d'Espanya. L'altra candidatura GRUP INDEPENDENT 
PROGRESSISTA (GIP) que no militava en cap partit, tot i que simpatitzava, almanco jo, 
amb el PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA (PSM). 

L'ajustada victòria de la candidatura centrista per 25 vots de diferència (286 i 261) aquell 3 
d'abril de 1979 i l'ajustada victòria de MÉS, en les eleccions municipals del passat 24 de 
maig, en la disputa per la majoria amb el PARTIT POPULAR (PP), per 18 vots de 
diferència (432 I 414), em recorda aquell llarg hivern que acabà amb la primaveral cita a 
les urnes. 

A mesura que transcorria el temps i s'acostava inexorablement el moment de convocatòria 
de les eleccions municipals un grup d'amics, il·lusionats per la novetat dels canvis, que es 
produïen en tots els estaments administratius, i celebrant la llibertat que ens atorgava la 
nova situació, començàrem a parlar i discutir acaloradament sobre la nova situació i els 
avantatges que suposava per al poble l'elecció dels seus regidors. Les tertúlies de carrer i 
de cafè acabaren en unes trobades - no públiques però no clandestines - a una casa de 
Massanella. Així va néixer el GIP. Érem una quinzena. En trobades nocturnes 
examinàvem els problemes del poble en l'àmbit sociocultural i d'infraestructures. Sense 
saber qui encapçalaria la candidatura ni qui en formaria part, elaboràrem un document on, 
en fórmula de preguntes, denunciàvem els mals que patia Mancor. Aquest escrit va arribar 
per correu a tots els domicilis del poble. La carta fou molt criticada i lloada, més o manco a 
parts iguals, en vista del resultat final. La notícia de les reunions "a secretis" aparegué a la 
premsa. 

Presentàrem la candidatura a Ca'n Bernat, ple de gent, amb la inexperiència de qui mai 
s'ha afrontat amb un públic desitjós de novetats. Record l'esglai reflectit a les nostres 
cares sense ningú expert que donàs suport a les nostres tremoloses propostes. 

Els dies immediatament anteriors a  la jornada electoral es produiren moviments que 
inquietaven el poble. Tenc la impressió que l'esdeveniment ens vingué gros a tots, no 
acostumats a un fet tan simple com unes eleccions. Hi havia malestar; no s'amagava la 
por als possibles canvis - com si la nostra candidatura fos una espècie de "Podemos", i 
por a la continuïtat, tement que res no canviaria si era guanyadora l'altra proposta. Les 
dues opinions eren errònies com s'ha demostrat i, idees polítiques apart, crec que els 
ajuntaments que han governat el poble des de llavors, l'han canviat per a bé, de cap  a 
peus. Aquells llunyans dies, però, de 1979, veren  conductes poc exemplars. No ens 
refiàvem uns dels altres: la democràcia ens era una desconeguda. 

Enguany la jornada electoral ha estat diferent. Els dies de campanya han estat moguts, 
però he vist els moviments més festius i més oberts, sense el secretisme i el misteri de les 
primeres. Les candidatures estan formades per gent jove i ben preparada que no va viure 
l'experiència del trànsit d'una dictadura a la democràcia i que, per tant, el meu testimoni 
els sorprendrà. 36 anys després es respira més serenor i més seny, tot reconeixent 
l'amargor d'uns de perdre per tan poc i l'alegria per la pírrica victòria d'uns altres. 

He revisat totes les legislatures, des de 1979, del municipi de Mancor i el record em porta 
a les següents manifestacions: 

 Les dues eleccions, la primera i la darrera, han estat les més disputades, amb 
resultats molt ajustats. 

Pàg.: 21



 Del primer consistori, cap dels tres regidors de la meva candidatura, no s'ha tornat 
presentar (jo vaig aparèixer fa anys en un testimonial número 13, a Inca) i de l'altra 
candidatura un regidor va repetir en la segona legislatura i el que en fou batle, en 
Biel Pocoví, va presidir el consistori en quatre legislatures: 16 anys. Mai no va 
perdre unes eleccions. 

 El Partit Popular ha governat el poble durant les cinc últimes legislatures: 20 anys. 
En Bernadí Coll ha guanyat tots els processos en què s'ha presentat. Amb 18 anys 
de batle, és el que més temps ha presidit el Consistori mancorí. El substituí en 
Joan Toni Ripoll. 

 A la convocatòria del passat 24 de maig, per primera vegada en la història del 
municipi guanyà les eleccions una candidatura d'esquerres. 
El 1936, al final de la República,  hi va haver una Gestora esquerrana però no fou 
elegida pel poble sinó imposada pel Governador Civil. 

 1979: Pressupost de l'Ajuntament de Mancor: 16.970 Eur. (2.828.000 pts.) 
    35 anys després: 

2014: Pressupost de l'Ajuntament de Mancor: 1.358.000 Eur. (225.428.000 pts.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dues curiositats per acabar:  

Durant la primera legislatura es produí l'intent de cop d'Estat, el 23 de febrer de 1981. 
Mentres uns estaven molt inquiets i emporuguits, altres sortiren pel mig migcontents. 

Els dos únics batles de significació esquerrana del consistori de Mancor, procedeixen tots 
dos de LLoseta. El 1936 fou president d'una Gestora Mestre Pau Crespí, llosetí, veí de 
Mancor casat amb una mancorina, i amb tres fills mancorins; i el nou batle, Guillem 
Villalonga, llosetí, casat amb una mancorina, i amb fill mancorí. 
 
Tomeu Ripoll Pou 
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ARA HA FET VINT ANYS… 
Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de 1995, recordarem: 

Que dia 12 d’abril s’inaugurà l’estació depuradora d’aigües residuals amb l’assistència del  Molt Hble. 
Gabriel Cañellas i del conseller Hble. Bernat Reus, del Govern Balear i autoritats locals presidides pel 
batle Gabriel Pocoví. 
Que la Setmana Santa fou bastant calorosa però el dia del pancaritat a Santa Llúcia el temps es presentà 
inestable. 
Que el dia 23 d’abril es celebrà la VII Travessa Pollença-Mancor per relleus, amb arribada al nostre 
poble. 
Que dia 28 d’abril, en presència de l’Hble. President del Consell Insular de Mallorca, Sr. Joan Verger, 
s’inauguraren les obres de la piscina i la zona ajardinada del Poliesportiu Municipal i el jardinet entre els 
carrers Salvador Beltran i Margalida Sintes, dedicat als Donants de Sang. Després en un acte celebrat en 
el teatre del Casal de Cultura, Gabriel Pocoví s’acomiadà com a batle de Mancor durant els darrers 16 
anys. 
Que dia 2 de maig començà el curset de cuina a càrrec del cuiner Joan Abrines. 
Que dia 19 de maig foren inaugurades i entregats els títols acreditatius com a propietaris de les vivendes 
construïdes per l’IBAVI en es Pedregaret. 

Que dia 28 de maig es celebraren eleccions 
municipals i autonòmiques. Per l’Ajuntament 
el Partit Popular aconseguí quatre regidors i 
tres Mancorins Independents. Pel Parlament 
Balear votaren 320 electors pel Partit 
Popular, 120 pel Partit Socialista de 
Mallorca, 84 pel PSOE i 73 per altres partits. 
Que a la sessió constitutiva del nou 
Ajuntament, celebrada dia 17 de juny, fou 
elegit batle Bernadí Coll Martorell del Partit 
Popular amb 4 vots, i Jaume Fontanet 
Martorell de Mancorins Independents 
aconseguí 3 vots.   

Les festes patronals començaren amb el pregó a festa a càrrec de Gabriel Pieras Salom. Dels actes festius 
recordarem el concert de la Coral es Puig de Selva, dues verbenes amb l’Orquestrina d’Algaida, 
l’Orquestra Tramuntana, la Canyamel i la Bellver, el XXI Homenatge a la Vellesa, l’obra de teatre Es 
marit de na Marina és mariner de Nicari Camps, acabant les festes amb focs artificials. 
Que el CE Montaura quedà en sisena posició a la lliga de primera regional. 
Que el torneig de futbolet de Sant Joan fou guanyat per l’equip del Bar Es Forn. 
L’entrevista del trimestre fou feta a Gabriel Pocoví de can Pastora, exbatle durant els darrers 16 anys. 
Durant el trimestre moriren: dia 24 d’abril Llorenç Vallori Mayol de can bessó als 61 anys; dia 27 d’abril 
Guillem Mateu Mairata de 77 anys natural de Selva però resident a Mancor;  dia 6 de maig Francisca 
Martorell Mayol de can prim als 58 anys; i dia 19 de juny a Palma morí la monja mancorina Sor Maria 
Jesús Nicolau Mateu als 82 anys. 
Durant el trimestre naixeren: dia 1 d’abril Rafel Vallés Mateu; dia 6 d’abril Joana Mateu Morro; dia 13 
d’abril Maria Antònia Martí Mateu; i dia 30 d’abril Joan Martorell Martorell. 
I es casaren: dia 8 d’abril Maria Martorell Grau i el pollencí Guillem Guasch Carrasco; dia 27 de maig 
Maria Coloma Amengual Gual i el llosetí Jaume Martorell Florit; dia 3 de juny Margalida Hernández 
Gual i Felip Riutort Ramis de Palma; i dia 10 de juny Ramon Arrom Mairata i Llúcia Mir Bibiloni. 
  

Nou consistori:  Bernadí Coll (batle), Margalida Pocoví, Ramon 
Gual i Teresa Fontanet del Partit Popular; Jaume Fontanet, Vicenç 
Moranta i Isabel Grau de Mancorins Independents.

  Biel Fiol Mateu 
(De Montaura nº 31)
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    ACTIVITATS DEL 2n TRIMESTRE 2015  

 
ABRIL 

Dia 6 Pancaritat a Santa Llúcia. 

Com és tradició des de fa molts anys, el 

dilluns de Pasqua els mancorins i 

mancorines tenim per costum pujar a 

peu, portant la imatge de la Mare de 

Déu de Pasqua, acompanyada pels 

Xeremiers de l’Associació Arrels, i a 

l'arribada celebrar una missa solemne, 

on també participa el cor Parroquial que 

amb les seves interpretacions musicals 

i vocals donen més solemnitat. 

A continuació, les Missioneres dels Sagrats Cors, convidaren a tots els qui anàrem a Santa 

Llúcia als pastissets típics de la congregació acompanyat de vi dolç.  

Després es celebrà el concurs de paelles 

que es realitza des de fa molts d'anys. 

L'Associació també hi va participar, malgrat 

no sortís premiada, i la paella feta pels 

bons cuiners que té, els quasi cent 

cinquanta socis gaudiren d'un bon menjar i 

d'una bona diada. 

Amb l'actuació de l'escola de Balls 

Mallorquins de Mancor de la Vall, dirigida 

per Dª Joana Rotger i acompanyada per 

Festa Pagesa, donaren per acabada la 

festa, fins el proper any i que tots ens hi puguem tornar trobar   
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MAIG  

Dia 1 

L'Associació amics de la 3a Edat, ja ha arribat a la XXVIIIè celebració de la seva festa anual del 

dia 1r de maig. 

Els actes començaren amb una eucaristia a l'església parroquial, presidida per Mn. Antoni 

Vadell, Rector de l'Agrupació de Parròquies de la Mare de Déu. A la seva homilia, va pregar per 

tots els difunts que durant l'any ens han deixat, i pels malats que no han pogut assistir a la 

festa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ja ens tenen acostumats, les veus del cor parroquial, que dirigeix en Jaume Gual, ens 

acompanyaren durant tota la missa i per acabar i tots posats drets, cantàrem l'himne de 

Mancor.   

Tot seguit, l'Ajuntament ens va convidar a fer 

un abundant refresc. Llavors els dos-cents set 

socis, uns amb cotxes particulars i altres amb 

els autocars que havia contractat la junta 

directiva, ens vàrem traslladar cap al 

restaurant de Binicomprat.  

Quan estàrem tots ben acomodats, 

començaren a servir-nos un aperitiu variat, de 

primer plat, un arròs mariner de cec, de segon 

unes porcelletes acompanyades de patató, i 

de postre gelat amb gató, vins mallorquins, 

negre i rosat, cava per brindar, cafè i licor. 

Llavors vingueren els parlaments. En primer 
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lloc, el president Jaume Martorell, va agrair a tots als presents el suport rebut durant el temps 

que dur a la presidència, a les Institucions, a l'Ajuntament, també va donar entendre que 

començava estar cansat del càrrec i que no sabia si l'any vinet seguiria de president.  

Esperam i desitjam, que pel bé de l'Associació, segueixi molt de temps. Fa molts d'anys que la 

nostra associació ha estat un exemple a seguir per altres associacions. 

Va intervenir la Sra. Josefina, presidenta de l'Associació de Persones Majors de la Part Forana. 

Amb les seves paraules va felicitar la Junta Directiva per la bona feina que realitzaven i va 

demanar també la continuïtat, que aquest tipus d'associacions com la nostra, no es pot deixar 

que desapareguin.  

Per acabar els parlaments ens va dirigir la paraula Batle, Sr. Joan Antoni Ripoll, que en 

paraules molt similars va ressaltar el treball de l'associació i la convivència entre tots els socis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La festa va continuar amb ball i xaranga i com és costum, els bons balladors que tenim a 

Mancor surten per fer les seves demostracions i que a pesar dels anys no han perdut les seves 

virtuts per la música. 
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Després d’haver gaudit d'una diada de molta amistat i unió, tornàrem camp a Mancor més 

contents que unes pesques. 

Dia 6 

Ja fa anys que la Federació de Persones Majors va començar a organitzar l'ofrena flora a la 

Mare de Déu de Lluc. En principi era una cosa molt senzilla perquè hi havia manco 

associacions, també eren pocs els que s'apuntaven per assistir-hi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleshores l'amo n'Arnau Sastre era el President de l'Associació de Mancor, i havia d'anar 

pregant als socis perquè li fessin costat per anar a Lluc, normalment hi anàvem el capvespre, 

contractàvem un autocar, la Junta Directiva havia preparat un berenar al local de la 3a Edat, 

tampoc rebíem cap tipus de subvenció i totes les despeses eren a càrrec de l'Associació. 

Avui anar a Lluc a fer l'Ofrena Floral, és quasi 

una festa, són moltes les associacions de la 3a 

Edat convocades per la Federació de la Part 

Forana, que s’ajunten per gaudir d'una diada de 

germanor. A l'arribada toca berenar de panada, 

fer un cafè si dóna temps, comprar algun que 

altre record, unes cintes, etc..., i visitar la Mare 

de Déu i a l'hora senyalada, assistir a missa a 

l'acolliment. 

Una vegada acabada la missa, oficiada pel 

Sr. Bisbe Mons. Javier Salinas, acompanyat 

dels càntics de l'escolania dels Blavets, tots 

junts ens dirigírem a dinar al restaurant "Ses 

Cases de Son Sant Martí". A l'arribada  tot ja 

estava preparat pel dinar, un menú abundós, 

picada de frit per començar, arròs brut de 
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primer plat, seguit de porcella rostida, postres de gelat amb gató, begudes, vins negre i rosat, 

cava, aigua, cafè i licors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rebaixar un poc l'abundància de grasses acumulades, els qui volgueren varen poder ballar, 

ja que aquesta activitat no manca mai en aquests dinars i sopars. El president,  per trobar-se a 

fora de Mallorca, no va poder assistir i fou substituït pel secretari, Sr. Bartomeu Ripoll.   

Dia 24 

Altra vegada, els amics de la 3a Edat  es reuniren en el Casal de Cultura per gaudir d'una diada 

de germanor. Quan tothom va estar col·locat i peu davall taula, a les 13,30 h, els voluntaris de 

sempre, començaren a servir el menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per fer un poc de gana, unes patatilles i olives amb les begudes corresponents, seguírem amb 

un arròs brut que els millors cuiners no el poden superar, després un plat ben mallorquí, llom 

amb col, tot això per llepar-se els dits, encara quedava el postre, gelat i ensaïmada, que fa les 

delícies dels associats, aquest dia ningú té, ni glucosa, ni la tensió alta, begudes abundants, vi 

negre i rosat, cava, cafè i licors, que serveixen per seguir fent la xerradeta de costum. Avui 
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tothom hi pot dir la seva, "no en mancaria d'altre", comentava un que estava present al dinar, 

"si estam en democràcia que no poguéssim opinar, sense ofendre a ningú". Tothom va quedar 

ben content i esperant que prest ens tornem reunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 
Quan ja havia sortit el número de la Revista Montaura del primer trimestre passat, el President, 

Sr. Jaume Martorell, ens va fer arribar aquesta foto de la final de Danses del Món, que des de 

fa anys que es fa com a activitat. Enguany, el passat dia 24 de març, les persones que podeu 

veure a la fotografia, participaren a la final amb totes les altres associacions que va tenir lloc al 

Poliesportiu Municipal d'Inca.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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Aquest any férem dos dies de festa per celebrar el 3r Aniversari, començàrem el dia 27 amb 

una conferència a càrrec del Sr. Bartomeu Font, Doctor en Història, va parlar sobre "Els 

Reis de Mallorca. Història i llegenda. Grandesa i Misèria de la Corona de Mallorca".  

Seguirem al vespre amb una "Verbena Camp" amenitzada per 

l'orquestra: "Los Bombis" 

El dia 28, a les 11,00 h una colla de xeremiers va fer un 

cercaviles i a les 12,00 h, una missa d'acció de gràcies. 

Comptàrem amb l'assistència de l'Honorable Sr. Gabriel Oliver 

Capó, Conseller de Sanitat del Govern Balear. Després de la 

missa, l'Ajuntament va oferir un refresc a l'Associació i a tot el 

Poble, a la plaça de l'Ajuntament. 

Tot seguit anàrem al Casal de Cultura 

per fer un dinar de germanor. Acabat el 

dinar entregàrem els premis als 

guanyadors del concurs de Truc i 

Escambrí. 

Seguírem amb l'actuació de l'Escola de 

Balls Mallorquins dirigida per Donya 

Joana Rotger, acompanyada per festa 

Pagesa de Búger.  La festa no va 

acabar aquí, per recordar quan érem 

al·lots, férem una tombada d'olles. A les 22,00h. "Vetllada de Variettes", amb l'actuació del 

trio "Cambaes Paraguaios" i el "Ballet Michel". Abans els aniversaris es celebraven el Casal 

de Cultura. La Junta Directiva va considerar que era molta feina, i l'u de maig de 1996, 

anàrem a dinar al Restaurant can Macià (Platja de Muro). 

 

 

 

 

3r Aniversari de l'Associació d'Amics 
de la 3a edat -  27 i 28 d'abril, 1990 

Dr. Bartomeu Font 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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EDUCACIÓ. ENTREVISTA A ANTONI BALLESTER.  
Inés Adrover. (Es Ràdio) 

*Antoni Ballester Vallori. Mestre, llicenciat i doctor en Geografia per la 
Universitat de les Illes Balears, va ser mestre de l’Escola Graduada de Mancor 
de la Vall al cicle superior (1981- 1982) i mestre de cicle inicial (1983-1984). En 
l’actualitat és professor de secundària de l’IES Baltasar Porcel i professor 
associat del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes 
Balears. El 1998 es doctora en geografia amb la tesi "La didàctica de la 
geografia de les Illes Balears: aprenentatge significatiu i recursos didàctics". 

El seu projecte sobre l'aprenentatge s'ha presentat a Finlàndia, Estònia, Mèxic, 
Madrid, Barcelona, València i s'ha aplicat a Balears, Canàries, Navarra, 

Barcelona, València, Argentina, Colòmbia, Mèxic etc ... Les seves contribucions han potenciat el 
marc teòric de Novak, el més influent en l'educació actual. Forma part dels professors que ostenten 
el lideratge de rellevància mundial en l'àmbit de l'aprenentatge significatiu i els mapes conceptuals 
juntament amb els professors Cañas (Estats Units), Moreira (Brasil), Valadares (Portugal) i Fermín 
González (Espanya).  

És obligat ressenyar l'enorme èxit del professor Ballester en l'edició pionera del llibre digital gratuït 
"L'aprenentatge significatiu a l'aula. Com fer l'aprenentatge significatiu a la pràctica" amb el pròleg de 
Novak i la presentació de Federico Mayor Zaragoza que ha rebut més de 2 milions de visites de les 
diferents regions espanyoles i nombrosos països estrangers que avalen l'excepcional rellevància de 
l'obra. La poden descarregar des del web www.aprenentatgesignificatiu.com  

Ha rebut premis per la seva activitat docent i investigadora, com són el premi Baldiri Reixac de la 
Fundació Jaume I, el premi de periodisme Pràctica Educativa de Cuadernos de Pedagogía, i el 
premi Emili Darder dels Premis 31 de desembre de l'Obra Cultural Balear. 

L'última avaluació de l'informe PISA reflecteix que els alumnes de Balears i la resta de país 
segueixen a la cua de la Unió Europea en educació i això ha obert una polèmica respecte del 
model educatiu que volem. La realitat és que encara que se segueixen escalant posicions de 
manera lleugera, no deixa de cridar l'atenció que ens trobem per davall la mitjana del països 
de l'OCDE, o, el que és el mateix, dels països amb les economies més desenvolupades del 
món en els coneixements i destreses que aquest informe mesura cada tres anys, i que situen, 
com hem dit, les Balears per davall de la mitjana espanyola, i, al seu torn, Espanya per davall 
la mitjana europea. 

Què és el que està fallant, Antoni, perquè els alumnes no vagin bé ni en llengua, ni en 
ciències, ni en matemàtiques? 

Bé, pens que hi ha una sèrie de factors que s'han manejat fins ara, com és el nombre d'alumnes per 
aula, que hi ha alumnat de diferents nacionalitats, els canvis constants de lleis d'educació, el nivell 
socioeconòmic dels pares..., però no crec que siguin els factors més importants. Pens que hi ha 
factors més importants com ara la importància que els pares donen a l'estudi dels seus fills, i el tema 
del professorat, és a dir, cóm el professorat gestiona l'aula i motiva els alumnes a aprendre. 

És a dir, vostè entén, considera i creu que el que falta en aquests alumnes és una falta de 
motivació? 

Sí, és molt important la motivació, és a dir, les persones estam acostumades a dir les coses quan 
van malament i quan van bé normalment no deim res, perquè pensam que han d'anar bé perquè sí. 
És important animar, és important, quan les coses es fan bé, reforçar-les, que la conducta es 
repeteix quan a un alumne o a una persona li dius que ha fet una cosa bé. Pens que és molt 
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important que professors i professores animem els alumnes a avançar, i que els pares també 
estiguem atents a l’activitat educativa dels infants a l'escola. 

Llavors, en aquest cas, per ventura faltaria una miqueta d'atenció per part dels pares, i per 
part del professorat d’interès per canviar la metodologia. 

Sí, es necessita un canvi metodològic del professorat, això és evident, perquè l'escola s’ha basat fins 
ara en la feina individual i els alumnes en fila, i actualment els alumnes aprenen molt en equip, 
relacionant els conceptes, treballant i ajudant-se entre si, i fa falta un canvi metodològic, no només 
amb el treball en equip sinó també amb les noves tecnologies.  

Respecte dels pares, és molt important animar, en el sentit de felicitar els alumnes quan han millorat 
qualque cosa. Per exemple, quan escriuen, cal dir-los: «Has millorat la lletra! O bé: «Ah, què bé que 
has presentat aquest treball!» O quan arriben de l'escola: «Com ha anat per l'escola? Què diu la 
tutora o el tutor? Quines assignatures has tengut avui?». És a dir, que els infants i joves vegin que 
per als pares l'escola i l'estudi és el més important.  

Pensava jo... una classe, per exemple 25 alumnes (20-25 alumnes a cadascuna), dos no 
escolten, quatre miren cap a un altre costat, deu dibuixen en un full... Com pot fer el professor 
que aquests alumnes estiguin centrats, que escoltin, que puguin entendre la matèria que en 
aquell moment s’explica? Perquè per ventura això també és un dels problemes que hi ha a les 
nostres aules, aquesta falta d'atenció.  

Sí. Un alumne, a l'educació primària o secundària, majoritàriament fa dues coses: o fa feina i aprèn, 
o molesta, o també pot ser que estigui distret. A nosaltres, els professors, sempre ens interessa que 
faci feina i aprengui, i per aconseguir que faci feina i aprengui hem de preparar el clima de l'aula 
perquè l'alumne estigui interessat en el que fa dins l'escola. Per tant, hem de fer l'escola atractiva, 
engrescadora, interessant... I és que ningú no ha dit que per aprendre s’hagi de patir. Aprendre és 
una activitat realment molt atractiva quan fomentam intencionadament la motivació dins l'aula. 

Vostè és l'impulsor aquí del mètode d’aprenentatge significatiu, un mètode que està tenint 
molt d'èxit en molts d'indrets i que m'agradaria que ens explicàs en què consisteix. Perquè la 
veritat és que he tengut l’oportunitat de llegir i de veure de quina manera es fa feina d'una 
altra forma dins l'aula. Es fa molta feina amb mapes conceptuals... Expliqui'ns, Antoni, per a 
les persones que ens escolten i no coneixen aquest mètode, en què consisteix. 

Miri, un dels problemes més grossos que té el mestre quan entra dins l'aula és la varietat i diversitat 
d'alumnes, és a dir, normalment té uns alumnes més avançats, uns alumnes mitjancers i uns 
alumnes que van més endarrerits. La proposta normalment dels mestres fins ara ha estat dir el que 
havien de fer els alumnes de cap a la meitat. Què passa? Que els més avançats ja ho saben i els 
més endarrerits no hi arriben. Si la proposta que fa el mestre és massa elevada, els de la meitat i els 
qui van més endarrerits no hi arriben, i, si és massa baixa, els de la meitat i els avançats 
s'avorreixen. 

Hi ha una manera de fer que és que el mestre 
digui la feina que han de fer els alumnes, el 
material que han d'utilitzar, però no digui com, 
és a dir, el com fer la feina és responsabilitat de 
cada alumne. Això genera més autonomia en els 
alumnes, els obliga a pensar, els obliga a 
millorar el que han de fer, i això genera un 
interès especial en l'alumne, un interès millor, el 
que fa que es capfiqui més en la feina i, clar, ja 
no es distregui i estigui més ocupat. 

Confecció de “Sa nostra revista” 
Escola de Mancor 1982 
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Clar, amb aquesta forma de fer feina l'alumne s'implica més. És que no té alternativa. 

Clar, és què el professor ha pensat, o la professora ha pensat, abans que l'alumne faci una 
producció que aquesta el motivi realment, perquè els mestres moltes vegades pensen: «És que no 
vénen motivats», però, vegem, què feim nosaltres per motivar-los també? Llavors, els mestres poden 
crear, i tenim molt d'exemples de moltes escoles i mestres que ho fan molt bé, i escoles senceres 
que ho fan molt bé realment, en què el mestre abans d'entrar a la classe ha pensat «produccions 
dels alumnes que potenciïn intencionadament aquests factors: la motivació», i, clar, molts de 
problemes ja no es presenten. 

Antoni, aquesta metodologia s'aplica i endemés funciona molt bé a Canàries, a València, a 
Barcelona, a Argentina, a Mèxic, a Colòmbia... A Mallorca s'aplica en algunes escoles? 

Sí. A Mallorca hi ha alguns professors que han començat a fer feina amb aquesta metodologia, i que 
també els està donant bons resultats. Com a funcionament global d’una escola, a Mallorca no hi ha 
centres funcionant amb aquesta metodologia. Més aviat és a altres bandes que realment s’aplica. 

Estudiants colombians realitzant la creació col·lectiva d’un conte com a producte de 
l’aprenentatge de la narrativa. La metodologia s’aplica amb notables resultats a escoles de 
Barcelona, València, Canàries, Colòmbia, Argentina, Mèxic, etc. 

Parlam de resultats perquè la gent que ens escolta ho entengui: de quins tipus de resultats 
podríem parlar? Per exemple, aquell al·lot que per ventura frega sempre el tres i mig, el 
quatre, que li falta un punt per aprovar, amb aquesta metodologia quins resultats pot tenir i 
amb quin termini de temps. 

Bé, una vegada que el professor està format amb aquesta metodologia, que això es pot fer 
pràcticament amb un curs escolar i perfeccionar-lo el segon any, el professor pot aconseguir una 
millora en tres punts de les notes que treuen normalment els alumnes. 

En tres punts? 

Sí. Un alumne que treu un dos, podria treure un cinc, i un alumne que treu un tres podria treure un 
sis.  

Entenc, Antoni, que si s’aplicàs aquest mètode des que els alumnes són petits seria un èxit, 
no? Per al futur dels nostres estudiants, començar el mètode als tres, quatre, cinc anyets, 
entenc que d'una manera diferent, perquè parlam de petits, de nins molt petits, a la llarga 
seria molt beneficiós. 

Sí, seria molt beneficiós no només amb els alumnes d'infantil per començar, sinó amb els alumnes 
de sisè de primària, de cinquè, de secundària, de qualsevol curs i de qualsevol assignatura, perquè 
es pot aplicar a qualsevol assignatura, és a dir, una vegada tenim un professor o una professora 
formada amb aquesta metodologia a partir d’aleshores els seus resultats milloren.  

Mira, els professors diuen, entre d’altres comentaris: «No es que l'alumne vengui motivat al col·legi, 
sinó que ve entusiasmat». 

Alumnat d’educació infantil descobrint i 
relacionant els colors mitjançant la 
metodologia de l’aprenentatge significatiu a 
l’aula del professor Ballester. 

Ve content, arriba content. 

Sí, diu: «Amb aquesta nova estratègia he 
aconseguit integrar la gran diversitat que tenc a 
les meves classes». 

Dibuix en paper continu, va guanyar un concurs de treballs escolars. 
Escola de Mancor 1982 
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Si funciona tan bé, i ara en parlarem, perquè aquest mètode també s'ha aplicat 
a la NASA, vull dir que és una cosa que surt d'aquí, si funciona bé, si funciona 
a Argentina, Mèxic, Colòmbia, Canàries, València, Barcelona, en altres 
comunitats autònomes... deia vostè també, però manco, com és que no el 
feim servir? Perquè realment amb les dades que tenim damunt la taula 
aquests dies en què es parla tant d'educació això és un eina que està a l'abast 
de qualsevol de nosaltres, vull dir, vostès van a Internet, al web 
aprenentatgesignificatiu.com, i hi trobaran la informació. Endemés hi ha un llibre que vostès 
es poden descarregar de forma gratuïta: L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Com fer 
l’aprenentatge significatiu a l’aula, i és posar-se a fer feina.  

Sí, és posar-se a fer feina. Seria important que l'Administració ajudàs aquest mètode o mètodes a 
què donin més resultats, si es que n'hi ha, vull dir, si descobrim mètodes que donin més resultats que 
aquests que hem fet nosaltres, doncs seria millor informar els professors sobre els mètodes més 
avançats que hi pugui haver, perquè això serà un benefici per als nostres alumnes. 

El que passa és que, clar, aquí a Mallorca sempre costa més perquè és un projecte mallorquí. S’ha 
de dir que ens hem assessorat amb universitats d'aquí, de les Illes Balears, de l'Autònoma de 
Barcelona i de la Universitat Pública de Navarra, i també amb el professor Novak d'Estats Units. És 
un projecte mallorquí i que s’està exportant a fora amb bons resultats. En el moment en què des de 
l'Administració educativa, no només d'aquesta comunitat autònoma sinó d'altres comunitats 
autònomes, es potenciï entre el professorat, es comuniqui al professorat i es formi al professorat 
amb aquesta metodologia, avançarà. 

L’alumnat de les Illes Canàries treballa amb l’aprenentatge significatiu a l’aula, amb notables 
resultats de rendiment acadèmic i de millora del comportament, de manera que s’eviten 
problemes de disciplina. 

Una de les preguntes que sempre ens feim és aquesta: com és que els resultats abans eren 
millors que ara, quan teníem classes amb trenta-cinc o quaranta alumnes i ara parlam de 
classes amb vint o vint-i-cinc alumnes i amb resultats pitjors. Com s'explica? Quina 
explicació té això, Antoni? 

Sí, miri, és que nosaltres quan anàvem a escola fa trenta, quaranta o cinquanta anys, la gran majoria 
d'alumnes feien la primària, bé, o fins a vuitè d’EGB, el que ara és primer i segon d'ESO. Llavors hi 
havia una part dels alumnes que anaven a batxillerat. En aquest moment són tots els alumnes, tots 
els qui van a escola, el 100 % de la població d'alumnes d'infants i joves mallorquins o balears van a 
l'escola. Hi ha factors afegits, com el fet que hi ha diferents nacionalitats, hi ha alumnes de diferents 
països del món, hi ha alumnat de necessitats educatives especials, que són alumnes que tenen 
especial dificultat per aprendre o que tenen algun tipus de dificultat especial, que abans estaven amb 
les famílies o en escoles especials. Vull dir que avui dia la feina dins l'aula no és tan senzilla per a un 
professor de secundària com ho era fa trenta o quaranta anys, perquè la situació ha canviat i no és 
comparable. 

El llibre digital gratuït “L’aprenentatge significatiu a la pràctica. Com fer l’aprenentatge 
significatiu a l’aula” ha rebut més de 2 milions de visites i està disponible en català a 
www.aprenentatgesignificatiu.com, en castellà a www.aprendizajesignificativo.com i en anglès 
www.meaningfullearning.eu 

Com deia fa un moment, aquest mètode no només s'aplica en algunes aules, sinó també en 
institucions d'àmbit mundial i internacional com ara la NASA, les forces armades dels Estats 
Units, etc. Antoni, expliqui’m vostè, perquè a mi em resulta mal d'entendre, què poden tenir en 
comú la NASA i una classe, qualsevol aula d’avui dia, quan són dues coses tan diferents? 
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Sí, miri, perquè utilitzen els mapes conceptuals, que és una eina que el que fa és relacionar els 
conceptes. Les persones, qualsevol persona, per aprendre, el que fa és relacionar els conceptes, 
relacionar les paraules. Perquè una persona aprengui bé... nosaltres ho feim per exemple amb un 
infant quan és molt petit, que no coneix una paraula. Normalment el que feim es posar-li d'exemple 
una paraula més senzilla i llavors la relacionam amb la paraula nova. Les persones aprenem com si 
es tractàs d’un puzzle, com si anàssim encaixant les peces dels conceptes, i realment el que feim 
amb els conceptes, els que utilitzam per parlar, els que utilitzam en el llenguatge, és relacionar-los.  

Si nosaltres aprenem amb un tipus d'esquema que es diu mapa conceptual, que el que fa és 
relacionar aquests conceptes, ensenyarem de la manera que els alumnes aprenen, i evidentment 
aprendran molt millor. 

Alumnat de l’IES Baltasar Porcel amb el programa informàtic de mapes conceptuals 
CmapTools, un dels millors programes del món per aprendre. 

Queda clar. I, Antoni, ja per anar acabant, quan parlam d'educació i, sobretot darrerament, de 
què l'educació s'està polititzant, jo no sé si massa, les retallades, aquesta politització de 
l'educació, tot això no ajuda en absolut a què les dades educatives millorin. 

No, miri. Polititzar l’educació no és un bon 
camí. Normalment, perquè diguem el que 
diguem, tant si és defensant les idees d'un 
partit com les d’un altre, sempre hi ha una 
part de raó. El que passa és que és important 
aïllar-se dels comentaris polítics d'un o de 
l'altre, perquè realment un comentari polític en 
educació pot tenir raó, però el contrari també 
en té la seva part, de raó.  

Llavors és important que anem en la direcció 
correcta i deixem de seguir una idea o una 
proposta que faci un partit o l’altre. El que 
hem de fer és allò que científicament està 
demostrat. 

Li volia comentar una frase de Nelson Mandela que diu: «No hi pot haver una revelació més intensa 
d'una societat que la forma en què tracta els seus nins». Evidentment, si volem millorar com a 
societat, si volem viure en un món millor, necessitam millors escoles, escoles centrades en la 
motivació dels alumnes, en la creativitat, en la imaginació i en l'aprenentatge, i necessitam uns pares 
preocupats pels seus fills. 

Jo crec que el missatge està clar. Volíem parlar amb el professor Ballester perquè aporta 
plantejaments molt interessants. Jo els convit a tots vostès a què el llegeixin a 
aprenentatgesignificatiu.com en català o aprendizajesignificativo.com en castellà. I, a més, a 
què es descarreguin de forma gratuïta el llibre. De segur que si el llegeixen els ajudarà a 
entendre moltíssimes coses, com nosaltres hem intentat fer avui d'una manera breu, en 
aquest espai que hem dedicat a conversar amb el professor Ballester, com sempre de coses 
molt interessants. 

Les investigacions del professor Ballester varen començar a l'escola de Mancor, que va ser la 
primera escola on va fer classe. Fa uns mesos es van reunir els seus alumnes per, 33 anys 
després, recordar la seva experiència. Poden veure el vídeo a youtube: "Del profesor depende 
el futuro de sus alumnos” https://www.youtube.com/watch?v=QAVJIWHd7dE 

 

Viatge a Menorca 
Escola de Mancor 1982 
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                 CEIP MONTAURA 
 

PROJECTE AVENTURA’T A LLEGIR 

Enguany el projecte de centre ha estat molt engrescador. 
Hem pogut fer moltes activitats relacionades amb la 
lectura i el món dels llibres. I hem descobert entre tots 
que la lectura és “guai”! Que quan ens endinsam en un  
llibre, ens aventuram a descobrir, i imaginar i, fins i tot, a 
crear. Les creacions més espectaculars han estat les que 
les que alumnes i mestres varen oferir a les famílies al 
festival de dia 12 de juny. 

EL MONSTRE DE COLORS – INFANTIL 

Els més petits ens han mostrat que som capaços de manifestar emocions diferents i que 
no sempre són agradables: ràbia, por, tristesa…! Ho han explicat a través de la seva 
actuació que ha acabat amb tots 
els alumnes i mestres d’infantil 
ballant junts damunt l’escenari. 

 

 

 

 

EL REI LLEÓ – PRIMER I SEGON  

No fa falta anar a Madrid, Londres o Nova York per veure un espectacle de primera 
categoria: el tenim aquí mateix, a Mancor de Vall! Espectacular és poc… els alumnes 
d’aquests cursos varen fer delícies de tots els presents amb la seva particular adaptació 
de la cançó “Yo voy a ser Rey León”. 
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE – TERCER I QUART 
 

 

 

 

 
 

Molta feina també per tenir a punt aquesta obra literària musicada! Charlie Bucket 
resultà guanyador d’un concurs amb una visita a la màgica fàbrica de xocolata de 
l’enigmàtic Willy Wonka…! Els alumnes de tercer i quart han interpretat uns nins i nines 
maleducats, uns inquiets Oompa-Loompas… amb els quals ens varen fer gaudir d’una bona 
estona. 

LITTLE RED RIDING HOODIE – CINQUÈ 

No podíem fer un fi de curs      sense deixar un 
espai a l’àrea de llengua anglesa. Aquí teniu una 
imatge de l’obra interpretada pels 
alumnes de cinquè on intervé una 
peculiar Caputxeta Vermella. 
 

 

BIBLIOTAP – SISÈ 

Amb aquesta original 
coreografia els alumnes de sisè 
han tancat la seva etapa escolar 
al CEIP Montaura. Claqué i 
llibres n’han estat també 
protagonistes. Tap, tap! Molta 
sort en aquest nou viatge que 
empreneu! 

 

 
I fins aquí! 
Tornarem puntualment al mes de setembre. 
 

BON ESTIU!
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EI MONTAURA 
Com ja sabeu, el mes d’abril ens preparam per la Pasqua, aquest mes d’abril intentam 
mantenir les tradicions i com ja sabeu vàrem fer un taller de crespells, vàrem rebre la Jaia 
Cuaresma. 

Aquest mateix mes, celebram Sant 
Jordi, decoram la nostra escoleta amb 
tot allò que té a veure amb els dracs, 
princeses, cavallers, castells,  roses i 
sobretot llibres. Durant aquesta 
setmana donam molta importància als 
llibres, nosaltres en especial als contes; 
de fet cada infant va dur un conte de 
casa per poder compartir amb els 
companys. Amb això el que pretenem és 
que els nins i nines tenguin cura dels llibres, els estimin i sobre tot que estimin la lectura. 

Acabam aquest món d’aventures per donar la benvinguda al mes de maig. 
Na Jero es torna a incorporar amb nosaltres, benvinguda i deim un fins aviat a na 
Magdalena, ha estat un plaer compartir amb ella aquests dies de feina, tanta sort que la 
tenim com a mama i encara ve a ajudar-nos i a compartir coneixements amb totes nosaltres. 

A principi d’aquest mes la Biblioteca ens va convidar, 
juntament amb el CEIP Montaura, a un ContaContes, ens 
ho vàrem passar d'allò més bé. Els antics alumnes de 
l'escoleta que ja han fet 4t d'Educació Infantil ens van 
ajudar amb els nins de l'escoleta a arribar a la 
biblioteca; després d'escoltar un conte, vàrem fer una 
activitat relacionada amb el conte de la vaca; moltes 

gràcies Cati per 
pensar amb nosaltres. 

En el mes de juny, el 
CEIP Montaura ens ha 
convidat a moltes 
coses; una d’elles va 
ser el final de curs 

que feren dia 12 al 
casal de cultura. 
L’escoleta havia de 
fer alguna interpretació referent a un 
conte infantil i decidirem cantar la cançó 
de La rateta presumida. Cada matí, abans 
de berenar practicàvem tots junts la 
cançó! 
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Els infants pujaren a l’escenari i ho 
feren d’allò més bé, un orgull veure’ns 
allà dalt cantant la cançó i disfressats 
de ratetes. Moltes gràcies al CEIP 
Montaura per comptar amb nosaltres un 
dia tan especial! 

El CEIP Montaura, com cada any, convidaren el 
grup de la classe dels materials (infants de 2 a 
3 anys) a visitar i conèixer l’escola i els 
alumnes. Ens convidaren a berenar d’un pamboli 
ben bo i gaudir del seu pati i les seves joguines. 
Un altre cop, moltes gràcies CEIP Montaura. 

Com cada any, i per acomiadar aquest 
meravellós curs, el divendres 26 anàrem 
d’excursió a Marineland juntament amb 
les famílies i infants de l’escoleta i on 
compartirem un dia ple d’aventures i 
emocions. Moltes gràcies famílies per 
col·laborar amb l’escoleta i així poder 
oferir dies tan fantàstics com aquest!    

 
 
 
 
 

Jo tenc una rateta que sap granar molt bé,
remena sa coeta i balla es tricki tre, 

sa pinta sa careta, i se fa sa permanent, 
tothom li diu: rateta, que cerques pretendent? 
i ella contesta: “ sí! bona gent, una gran festa 

i un gran casament”.

ANIVERSARIS 

Guillem - 2 anys Miquel - 2 anys
Gori - 3 anys Maria Pilar - 3 anys
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA 
ABRIL: L’Abril fa el pecat i el Març és l’acusat 

Dia 10/04/2015 CINEFÒRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dia 24/04/2015 CONTACONTES PER CELEBRAR EL DIA DEL LLIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dia 29/04/2015 PRESENTACIÓ DEL RECULL DE CONTES DEL 

I CONCURS DE RELAT BREU I DIBUIX DEL CEIP MONTAURA 2014 

 
 
 
 
 
 

El pare de Laura va 
agafar el llibre secret de 
les princeses i li va contar 
a la filla una cosa que no 
sabia ningú... Descobreix 
aquest secret que la gent 
desconeix. 

Sinopsis: 

Polònia, 1960. Anna, una jove novícia òrfena 
que està a punt de fer-se monja, descobreix 
que té un parent viu: una germana de la seva 
mare, però que no va voler fer-se càrrec d'ella 
de nena. La mare superiora obliga  a Anna a 
que visiti a la seva tia abans de prendre els 
hàbits. La jove coneix llavors a Wanda , una 
jutge desencantada i alcohòlica antiga fiscal de 
l'estat, que compta a la seva neboda que el 
seu veritable nom és Ida Lebenstein, que és 
jueva i que el tràgic destí de la seva família es 
remunta a la terrible època de l'ocupació nazi. 

Oscar a la millor 
pel·lícula de parla no 
anglesa 2015. 

Dirigida pel polac 
Pawel Pawlikowski. 

Amb Vicenç Amengual de Voramar 
Teatre i el conte :    

 Les princeses també es tiren pets 

La Biblioteca fou l’encarregada d’organitzar la presentació del “I llibre de relat breu i dibuix del CEIP 
Montaura”  i ho vàrem fer a davant la biblioteca a la Plaça de l’Església. 

El  CEIP Montaura amb la intenció de fomentar l’esperit creatiu dels alumnes i familiars , creà l’any 2014 
el I Concurs de dibuix i relat breu, i coincidint dins la setmana del llibre 2015 es dugué a terme un 
maridatge entre la interpretació en veu alta dels relats a càrrec de n’Eulària i la música del violí de na 
Catina  que ens deixà  a tots uns capvespre molt agradable. 
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Dia 30/04/2015 CLUB DE LECTURA 

 
Flor de Neu i el ventall secret ens endinsa en el món de la Xina del 
segle XIX i d'un llenguatge secret que han utilitzat les dones xineses 
durant molts anys. 

Lisa See la seva autora ens explica la història d'amistat de dues dones 
Assutzena i Flor de Neu que es comuniquen a través d'un llenguatge 
secret anomenat Nu-shu. 

Gràcies a aquest llenguatge mil·lenari que van crear les dones xineses 
es podien comunicar entre elles sense que els homes ho sabessin. 

Antigament a la Xina del segle XIX les dones eren tancades i aïllades,  
ningú esperava d'elles que pensessin o tinguessin emocions. Però en un districte de la remota província 
de Hunan les dones van desenvolupar el seu propi codi secret per comunicar-se entre elles. 
El nu-shu o "escriptura de les dones" els permetia escriure cartes als ventalls, brodar missatges als 
mocadors i escriure relats mitjançant els quals aconseguien compartir esperances, somnis i fites amb 
les seves laotongs, "ànimes bessones", amb les quals mantenien un vincle emocional que durava tota la 
vida. 
 
MAIG:  Fang de Maig, espiga d’agost 

Dia 04/05/2015 CONTACONTES BIBLIO-PETITS 

  Tocar la Lluna 

Els nins de l’escoleta municipal de 2 i 3 anys i els nins de primer de E.I. de l’escola Montaura, 
compartiren un matí ben entretingut a la Biblioteca de Mancor. Pogueren escoltar, tocar i realitzar un 
taller damunt  el conte que n’Assumpta de Kairós ens narrà. 

Aquí en teniu una pinzellada... 

Dia 04/05/2015 CONTACONTES 

Narració de quatre contes de la Mar, 
a càrrec de Vicenç de Voramar 
Teatre, on es juntà la diversió i 
especialment la participació activa 
dels infants.  

Els contes foren: 

La tortugueta i la cançó de la mar 
De perquè la mar és salada 
El peix irisat 
En Silvà, la sireneta i les coes dels 
peixos 
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Dia 06/05/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL - 5è i 6è  del CEIP Montaura 

Palabras de Caramelo de Gonzal Moure 

Arriba el tercer trimestre i ens acomiadem fins el proper curs 
escolar dels alumnes de 5è i 6è amb un Club de lectura un 
tant peculiar: primer perquè no l’hem realitzat a la biblioteca 
sinó a l’escola i segon perquè han vingut dos representants de  
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí a contar-nos un conte 
en àrab i a la vegada traduït al  català i explicar-nos la situació 
del Saharauis, on viuen i com, la seves costums, les 
vestimentes... així ho hem lligat amb la nostra lectura conjunta 
que es deia Palabras de Caramelo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JUNY: Per Sant Joan, el blat al camp; per Sant Pere, el blat a l’era  

Dia 05/06/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL – 1r del CEIP Montaura 

   Un banc al solet de Juan de Déu Prats 

 
 
 

 
 
 
A tots ens agrada prendre el solet. I al senyor Jeroni 
més que a ningú. Però quina mala sort! El banc on 

s’asseia ha quedat a l’ombra. Un enorme edifici que han construït a la placeta amaga el sol.  
Què farà ara, el senyor Jeroni? Buscarà un altre indret assolellat, és clar.  
Però no us penseu, trobar un banc amb solet en una gran ciutat no és tan fàcil i es pot convertir en una 
aventura plena d’emocions...  

Kori, el mitjà de cinc germans, és un refugiat sordmut 
de 8 anys que viu en un campament saharauí 
(Smara) al desert algerià, on assisteix a una escola 
especial per a nens discapacitats. Creu que els 
camells parlen perquè mouen contínuament els llavis 
(desconeix que remuguen) i li encanta dibuixar-los. 
Estima, des que el va veure néixer, a un d'aquests 
animals. L'anomena Caramel i sorgeix entre tots dos 
una gran amistat, ja que el nen el visita i li porta 
menjar totes les tardes. Vol aprendre a escriure el 
que el seu únic amic li explica, i ho aconsegueix amb 
ajuda de la seva professora Fatimetu, l'única persona 
que ho comprèn. Des de llavors, escriu al seu 
quadern belles poesies que li ensenya a la mestra i 
després a Caramel, que acaba menjant-se la fulla. 
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Dia 05/06/2015 CLUB DE LECTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 09/06/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL – 3r del CEIP Montaura 

   Violeta no es violeta de Xosé A. Neira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dia 10/06/2015 CLUB DE LECTURA INFANTIL – 4t del CEIP Montaura 

   Un tresor al safareig de Xosé Jaume Copons  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 23/06/2015 CONTACONTES 

 
 

Al juny posam punt  i seguit al nostre Club, fins al 
setembre no ens tornam a trobar per comentar  La 
librería ambulante de Christopher Morley si vos fa 
ganes encara hi sou a temps!! Només heu de 
passar per la biblioteca a recollir un exemplar. 

El lector ha estat una lectura que en general ens ha 
agradat. Comentar que també hi ha la pel·lícula 
basada amb el llibre que també du el mateix títol.  

El lector 
de Bernhard Schlink 

Sinopsis: 

Un adolescent  de quinze anys coneix una 
dona madura amb  qui  inicia una relació 
amorosa. Abans d'anar-se al llit junts, ella 
sempre li demana que li llegeixi fragments 
de Goethe, Schiller ...  Fins que  ella un dia 
desapareix. Set anys després, el jove, que 
estudia dret, va al judici de cinc dones 
acusades de crims nazis i descobreix que 
una d'elles és la seva antiga amant. Una 
novel·la que ens parla de l'amor, la culpa, el 
terror i la pietat. 

Violeta tendrá un hermanito, pero no sabe si le 
gustará eso de ser hermana; le da miedo y tiene 
muchas dudas, por eso habla con su madre, su 
padre, el novio de su madre, los compañeros de 
clase y hasta con su brujita Mo. Todos tienen 
diferentes opiniones sobre este hecho: su madre 
la abraza y le da la seguridad de quererla para 
siempre; los compañeros le dicen que los 
hermanos lloran, te cogen los juguetes, chillan... y 
su padre le dice que tener hermanos es la cosa 
más bonita del mundo. 

En Nil passarà els últims dies de vacances 
al poble dels seus avis i no es pot endur la 
bicicleta. Està segur que s’avorrirà. Fins que 
troba una nota misteriosa de Joan el Llarg, 
escrita fa molt de temps, que indica el lloc 
on hi ha un tresor amagat…Un tresor en un 
poble minúscul i desconegut? La seva veïna 
Alba l’ajudarà a trobar molts altres tresors, 
no només el de Joan el Llarg. 

L’olor a festa està present a la nostra 
Biblioteca i per celebra Sant Joan, em 
escollit un clàssic:  En Tabalet la història 
del conill, però aquesta vegada 
acompanyat de  música que fa més 
festa.

En Tabalet 
a càrrec de la Fundació Kairós 
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Dia 5 d’abril de 2015 

PRESENTACIÓ DE SA DIADA SOLIDÀRIA 2015 

Amb la projecció d’un power point 
exposàrem el programa de la Diada 
d’aquest any i explicàrem les malalties a les 
que es destinaran els doblers que es 
recaptaran. I per acabar la presentació no 
hi falta un petit refrigeri. 

Concretament la recaptació de la Diada 
2015 serà a benefici de: 

 ABDEM: Associació Balear 
d’Esclerosis Múltiple. 

 X FRAGIL: Associació Balear 
Síndrome X Fràgil. 

 DEBRA: Epidermòlisis Bullosa. 
 HUNTINGTON: Associació Balear de la Malaltia del  Huntington. 

Dia 12 d’abril de 2015 

CAMINADA AMB FAMÍLIA 

Vist l’èxit de l’any passat repetirem 
el mateix trajecte, recorregut ben 
senyalitzat cap a Selva... on férem 
una petita aturada per recuperar 
forces. 

Tots els participants reberen una 
motxilla amb beranar i aigua. 
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Dia 31 de maig de 2015 

DIADA SOLIDÀRIA 

Com sempre és el dia més important per l’associació, és aquí on demostram cada any el 
que som capaços de fer. 

Amb un programa ben variat, on no hi faltà la música, ball, jocs infantils, una bona paella i 
molts de regals... El milenar d’assistents s’ho passaren de lo millor des de les 10 del matí 
fins  a les 20 h de l’horabaixa on no hi faltà la Valltukada per acomiadar una Diada tan 
significativa. 

Mancor desmostrà que és un poble solidari, amb actes com aquest tots els mancorins i 
mancorines fan pinya, sumen esforços necessaris per tirar endavant amb aquest propòsit 
que requereix d’un gran esforç tant físic com econòmic. 

Com podeu comprovar 
en aquestes imatges 
no hi faltaren 
voluntaris... I n’hi havia 
de ben petits!!! 

 

Dia 26 de juny de 2015 

SOPAR DE VOLUNTARIS 
LLIURAMENT DE DIPLOMES 

Una vetlada ben animada i divertida...  

Cada una de les associacions beneficiàries 
d’aquesta Diada rebrà: 1.887,57 € 

Ara toca descansar... 

Gràcies a tot@!!! 
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CAROLINA I VIRGÍNIA BENITO MARTORELL, HAN DEPOSITAT LES CENDRES DE 

LA SEVA MARE AL CEMENTERI DE MANCOR 

Ens han enviat aquest escrit que transcrivim a continuació: 

Carolina y Virginia BENITO-MARTORELL estuvieron en Mancor hace unas semanas, 

para un asunto “muy especial y emocionante”. Nacidas en Francia, en Ruan, realizaron 

las últimas voluntades de su madre Catalina Martorell Grau, fallecida en Francia al final de 

enero 2015, tenía 90 años. 

Catalina, su madre, quiso reposar en el cementerio de 

Mancor, el pueblo de su familia, donde nació. Quiso 

que sus cenizas fueran depositadas junto a su querida 

abuela Catalina Mora. 

Catalina nació en el año 1924 en Mancor, hija de 

Monserrat Martorell Mora de can Ros, y de Maria Grau 

Martorell.  

Con ocho años, fué a Francia con sus padres y 

hermanos, como muchos Mancorenses. Su padre 

tenía un café en Ruan, en Normandia. 

Catalina fué a la escuela hasta el certificado de 

estudios. La guerra en Francia marcó su juventud. 

Se casó en 1951 en Francia con Francisco Benito 

Sáez, un refugiado valenciano de la guerra civil. Fué a trabajar 2 años en Venezuela, y 

Carolina nació en Ruan en 1959, después Virginia en 1962. Fue modista y finalmente, 

ayudante técnica sanitaria. 

Catalina, joven, venía cada año a Mancor a pasar el verano 

con su abuela y sus primos, Antonia y Gabriel Sampol. 

Antonia, la hija de su nodriza, de Janot, siempre vivos. Y los 

otros ya fallecieron Baltasar y su hermana, sus primos de so 

na Vaquera, Monserrat Rata, Claudio Mora Chiton. 

Catalina se acordaba de Antonia Mateu, su amiga mancorina, 

de su edad, que estaba en la escuela con ella en Ruan, y la 

ayudaba a entender el Francés. 

En el café de Ruan, de Monserrate Martorell, su padre, se 

juntaban muchos españoles, y mancorenses. Jugaban a 

dómino, y hablaban de asuntos y de noticias del pueblo. 

Después, estando ya casada, Catalina vino muy a menudo con sus hijas y marido, 

siempre bien acogidos. 

A pesar de que ella ha vivido en Ruan, ha tenido siempre presente su isla y su pueblo. Su 

cocina era de Mallorca, le daba gusto hablar a veces mallorquín cuando podía. 

 

1 

2 
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Catalina tenía mucha humanidad, que contagiaba a todas las personas cercanas a ella. 

Trabajadora y alegre, muy buena madre para sus hijas y cariñosa abuela para sus cuatro 

nietos. 

Carolina y Virginia están muy 

emocionadas al saber que su madre 

reposará en el cementerio de Mancor, 

este lugar tan apacible y bello, al lado de 

su familia. 

Agradecen a todas las personas 

presentes a la ceremonia el dia 30 de 

abril, los vecinos, la familia de Mancor, de 

Mallorca y de Valencia. Han pensado en 

los que no han podido venir, Monserrat y 

Memen, los hermanos de Catalina y 

familia, sus compañeros y sus hijos, 

nietos de Catalina: Thomas, Clemente, 

Florian y Victor. Su padre Francisco Benito Saez, murió hace dos años. 

Cuando Carolina y Virginia vinieron, han comentado con muchos mancorenses, en el 

"Forn", en la carnicería, en los bares, con los vecinos, y los que han conocido su familia, 

con el sentimiento de pertenecer de alguna manera a este pueblo. Se han marchado a 

Francia, pero estando lejos, ellas saben que su madre estará a gusto y bien cuidada.  

Fotos: 

1.-  Catalina a los 90 años 

2.-  Catalina la grande, con su abuela Catalina Mora, y su hermanita Géronima, en los 
años 20. 

3.- En el café de Ruan, Monserrat Martorell y Maria, sus padres, con Catalina y Jerónima. 

  

El mes de maig quan dugueren les cendres a Mancor, foren rebudes per:  

Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 

3 

R u a n 

Pàg.: 47



 
 

 
 

 

Benvolguts mancorins i mancorines, i amics del 
poble de Mancor de la Vall. Després de les 

festes de Sant Joan tancam el segon trimestre i ens toca donar una espipelladeta  del 
que ha succeït a l’Esplai. Sens fa difícil explicar els sentiments viscuts aquests darrers 
mesos perquè no hem aturat, per això volem destacar quatre dies molt emotius i 
especials que ens agradaria compartir amb tots vosaltres per allò que han suposat en la 
nostra vivència com a monitors. 

Els orígens, va ser el nom de la trobada d’ 
Esplais de Mallorca que celebràrem  a 
Mancor en motiu del 30 aniversari de 
l’Estel.  La temàtica va fer referència a 
com ha evolucionat l’humanitat fent un 
repàs alhora als grans moments de la nostra 
història: prehistòria, edat mitjana, edat 
moderna i edat contemporània. 

Aquests dia els vàrem preparar 
amb moltes ganes i il·lusió amb 
l’ajuda de moltíssims voluntaris 
perquè els nins i nines poguessin 
gaudir d’un dia engrescador i a la 
vegada educatiu.  

Per noltros la trobada va ser la 
festa de tot un poble que es va 
desviure per fer realitat una de 

les trobades més multitudinàries i màgiques que es recorden, no podem deixar de banda 
els nostres amics del GDEM (Grup d’Esplais de Mallorca), aquesta trobada ens ha servit 
per conèixer gent nova i establir un vincles emocionals que ens fa ser cada vegada més: 
Gent d’esplai. 

Un dels fets que ens va marcar molt va ser 
quan els antics monitors i els nous vàrem 
cantar la cançó: Un estel de canya i paper.  
Va ser fantàstic poder veure el passat 
present i futur tots unit per una mateixa 
causa, que l’estel segueixi volant per molts 
d’anys més. 
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Com cada trimestre anem d’excursió, però 
aquesta vegada va ser diferent vàrem voler 
posar en funcionament l’excursió en família i va 
anar de lo més be. El dissabte ben prest ens 
vérem tots a Son Morró per partir direcció a 
l’estació de Son Reus agafar el tren de Sóller, 
va ser molt divertit! Quan arribàrem anàrem a 
berenar a la plaça on poguérem gaudir d’un 
passa carrers de batucades. Després anàrem a 
visitar el museu modernista de Can Prunera, i 
amb un tres i no rés ja va ser hora d’agafar 
tramvia per anar al Port de Sóller a dinar. Hem 
de dir que els més atrevits varen voler pegar 
una sota a l’aigua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tercer dia que volem recordar és el Pregó de festes 
de Sant Joan, per noltros va ser un dia molt especial 
perquè el nostre objectiu era fer els nins i nines de 
l’esplai partícips d’un dels actes més important de les 
festes, l’inici. Després de moltes hores de pensar quina 
serà la millor manera, decidirem que els infants els 
agraden els contes i quina millor manera que narrar la 

història del nostre  poble 
d’una manera amable i 
divertida, per això férem el 
protagonista de la història 
l’Eucaliptus de Son Morro. 
Després els nins i nines 
varen opinar de les festes, 
de l’esplai i de Mancor i com 
bé sabeu tots es senten 
més Mancorins que ningú. 
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També voldríem destacar la nit de les 
festes en què els protagonistes són els més 
petits. Enguany vàrem decidir introduir un 
nou concepte, una desfilada de moda 
sostenible on, tant grans com no tan grans, 
podien participar. Com cada any va ser una 
nit plena de color i ritme, i on no varen 
faltar els somriures i  els aplaudiments tan 
merescuts.  Voldríem agrair la participació 

al concurs de moda sostenible i també a  tots aquells que vàrem poder veure caminar per 
damunt l’estora, i sense deixar de banda els espectadors per donar suport i fer més 
emotiu aquesta nit d’estiu! Moltes gràcies a tots! 

 
JOVES DE L’ESPLAI 
Per acabar voldríem recordar el viatge dels 
nostre joves a Menorca amb la Cosa Jove que 
organitza cada any GDEM, va ser una 
experiència nova i enriquidora on varen poder 
conèixer joves d’altres esplais. Va ser un cap de 
setmana fantàstic! Gimcanes, tallers, 
excursions dos dies pereix que no però donen 
per molt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

Abans d’acomiadar-nos volem 
recordar-vos que el mes que 
ve tenim cita, el CAMPAMENT 
ja és aquí. Els dies que hem 
triat són del 10 al 14 d’agost a 
C’an Fred (Portocolom). 
Pròximament ens posarem en 
contacte amb vosaltres per 
informar-vos de tots els 
detalls. Esperam la vostra 
participació. Bon estiu a tots!!! 
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IMATGES D'AHIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta foto realitzada, més o manco, l'any 1934, podeu veure l'amo en Joan 
Fontanet "Miet" amb el carro i el mul, que venia de Lluc, amb la seva germana Maria i 
Francisca Martorell "Piti", que havien baixat entrant a Caimari per fer la foto.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la segona foto, feta l'any 1936, a la plaça de Baix, molts dels edificis han estat 
modificats, el carro i el mul, era un mitjà de transport de la família Fontanet, que també 
tenien els autocars de línea i la botiga.   
A la foto podem veure, a darrera Joan Fontanet "Miet", el qui pràcticament no es veu 
només el capell, és el seu pare, Jaume Fontanet, l'altre és en Llorenç Fontanet, germà 
d'en Joan, a davant i el primer de l'esquerra, Miquel Mateu "Moreneta" i l'altre, en Joan 
Martorell "Trapenso". Tots eren veïns ja que vivien al mateix redol. 
 

Foto propietat: Joan Fontanet "Miet"                                         
Arreglada per Eduardo Rovira 

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

ROMERIA SANTA LLÚCIA, ANY 1952/53 
 

GRUP D'AMICS I AMIGUES 
 

 
 

Són moltes les vegades que a les pàgines de la Revista Montaura, surten imatges 
realitzades a Santa Llúcia amb motiu de la Romeria, que des de fa anys hi ha el costum 
de pujar la Mare de Déu en processó a l'Oratori. Abans es feia el dimarts de Pasqua, 
juntament amb l'Ajuntament de Selva quan Mancor encara no havia aconseguit la 
independència, que fou l'any 1925. 
 

El temps, poc a poc, han anat canviant, la majoria de gent havia canviat els hàbits de 
feina, de viure de la pagesia, (el carbó, anar exsecallar, conrar les terres..) per altres 
feines, com les sabates, altres començaren anar a treballar al turisme, i prop de l'any 
1990, l'ajuntament va decidir traslladar el dia i passar la festa al dilluns després de 
Pasqua, que al pas del temps ha estat tot un encert. 
 

En aquesta fotografia podeu veure, els de darrera, el qui quasi no es veu, és en Gabriel 
Pericás "Rialla", Miquel Mairata "Coric", Antoni Coll "Bossa". Davant, a l'esquerra, Maria 
Alba "de Biniatzent", Margalida "Pollet", Pilar Mairata "Coric", la nina és na Catalina 
Martorell "Des forn". 
 
 

Foto propietat de Pilar Mairata, "de can Coric" 
Arreglada per Eduard Rovira 

 

 
Comentaris: Gabriel Pocoví de can Pastora 
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