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C R Ò N I C A
Octubre
Dia 1 d'octubre, és notícia a la premsa (Ultima Hora)
que "Ajuntament, Consell y Govern se juegan una
demanda judicial por mantener el punto verde
abierto".
Dissabte dia 3 es fa la segona edició de Mancor de
l'art. El temps no era segur i ens va fer patir a primera
hora de l'horabaixa i es reajustaren les primeres
actuacions. Donam l'enhorabona als organitzadors i
organitzadores així com als participants. Tenim molts
i bons artistes al nostre poble.
Dilluns, dia 5, es donà inici al curs de ball mallorquí
organitzat per l'agrupació Festa Pagesa al casal de
cultura.
Dimarts 6 començà la batucada organitzada per
Valltukada al teatre.
Al local de l'Associació Amunt i avall s'iniciaren els
cursets de teatre i ball en línea organitzats per la
mateixa associació.
L'associació Arrels, també donà inici als cursets de
xeremiers, flabiol i tamborí així com el de circ per a
infants al seu local.
Per octubre es donà inici al curs de zumba al casal de
cultura els dimecres.
També es donà inici al curs de gimnàstica suau i
condició física general, organitzat per Salvament
Aquàtic, al pavelló. Encara queden places lliures.
Dimarts, dia 13, es va iniciar el curs de gent gran en
Marxa. Curs de gimnàstica organitzat per l'associació
Amics de la tercera Edat al Casal de Cultura.
El dia 17 tornà arrancar s'esplai s'Estel per a infants
entre 4 i 17 anys.
Es va celebrar el primer Fòrum ciutadà, organitzat
pel nou equip de govern, dissabte dia 17, a
l'Ajuntament. S'explicaren les primeres passes
donades i es va recollir un bon manat d'idees i
suggeriments de les aportacions de tots els assistents.
El dia 18, diumenge, va tenir lloc la XXV Pujada a
Lluc a peu. La sortida de Mancor fou a les 7 del matí,
des de la plaça Espanya, pels que hi anàvem a peu;
els majors pogueren pujar amb autocar. Berenar a
l'arribada a Lluc. Va seguir un conta contes sobre la
llegenda del Salt de la Bella Dona. Unes persones
assistiren a la missa, en la qual va intervenir
l'Agrupació Festa Pagesa amb el ball de l'oferta, altres

persones feren una passejada fins a la zona des
Camell. Vàrem dinar d'una monumental paella i molt
gustosa, elaborada per tot un grup de voluntaris sota
la direcció d'en Sebastià Frontera. Volem agrair la
col·laboració dels Amics de la tercera Edat, de les
agrupacions Amunt i Avall i Festa Pagesa, la Protecció
Civil i tots els voluntaris que aportaren el seu esforç
perquè tot sortís molt lluït.

Dilluns 19 s’iniciaren els cursos de danses del món i
ball en línea als Amics de la tercera Edat
Degut a l'augment del nins que s'han matriculat a
l'Escoleta Municipal, el dia 23 es va contractar una
educadora infantil.
També dia 23 al teatre, Joan Bibiloni va presentar
contant Rondalles.
A través de programa RIL (Reinserció Laboral) que
du endavant el SOIB, consistent en contractar
persones majors de 45 anys i amb més de dos anys
en atur, el dia 27 va començar a treballar una persona
com a netejadora. Se'n volien contractar dues més
per reforçar la brigada de neteja, però no es
presentaren més persones a la convocatòria.
El dissabte, dia 31, va tenir lloc la primera reunió de
la Comissió de Festes a l'Ajuntament a la qual es
convidà a tothom i, de manera especial, a totes les
agrupacions i associacions del poble.
També el mateix dia, la premsa (Ultima Hora) es feia
ressò dels problemes de la continuïtat de la Fira, amb
aquest titular: "La fira de l'Esclata-sang pende de un
hilo tras romper la directiva de Arrels con Més".
El mateix dia, a la tarda, es va celebrar la festa de
"Tots sants mancorí" amb una gran participació. Es
feren rosaris i es torraren castanyes, tot ambientat a
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l’estil d’aquesta festa que ens ha arribat de fora i ja
està arrelant de Halloween.

Dia 31 va néixer Rafel Reinés Martorell, fill de Rafel
Joan i Laura. Moltes felicitats.
Novembre
El dia 1, Festa de Tots Sants, com és costum es visità
el cementeri que estava molt adornat i se celebrà un
acte religiós en record dels difunts del nostre poble.
Dia 3 nasqué Marina Solivellas Sastre, filla de Jaume
i Catalina Maria. Enhorabona !
Al pati del CEIP Montaura, impulsat des de
l'Ajuntament, va tenir lloc el dia 5 un Taller per tal
d'informar i assessorar damunt la nova normativa i
l'ús correcte dels serveis de retenció infantil englobat
dins de la campanya. La realització va córrer a càrrec
del Policia Tutor.
El dia 6 sortia a la premsa la bona notícia: "Arrels
organiza la Fira de l'Esclata-sang al llegar a un
acuerdo con el Ajuntament".

Tal com havia acordat l'Ajuntament al darrer plenari,
el dissabte, dia 7, es penjà la pancarta contra la
violència masclista al balcó de la Casa Consistorial.
Dia 14 va néixer Gael Fijalo Caracuel, fill de Jerzy i
Maria Eva. Enhorabona!

Va tenir lloc una concentració a la plaça de
l'Ajuntament, el diumenge horabaixa de dia 15, per
manifestar la solidaritat amb el poble de París i les
víctimes de la barbàrie terrorista. Es va fer un minut
de silenci i s'encengueren espelmes.

El dia 20 a cas Miet, i englobat dins dels actes de la
Fira, es va fer un Taller sobre el cultiu de bolets.
El dia 21 es va iniciar el curs d'ecsecaiar i poda
d'oliveres organitzat per Arrels. Va haver-hi nombrosa
assistència..
Al mateix dia 21, a l'Ajuntament, va tenir lloc una
reunió informativa sobre l'ordre de tancament
imminent de l'actual Punt Verd i la proposta de la
seva nova ubicació. També es va parlar sobre la

introducció de la bossa vermella de rebuig, recollint-
se les diferents opinions i propostes dels assistents.
Precisament aquest dia fou notícia a la premsa aquesta
informació: "Orden de precinto en Mancor, que
implantará la bolsa roja".
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Aquest mateix dissabte, dia 21, va tenir lloc una
reunió de la Comissió de Festes per organitzar les de
Nadal i de gener del 2016.
Dia 22 va néixer Toni Moranta Ramón, fill de Gabriel
i Maria Rosa. Moltes felicitats.
Dilluns 23 es va iniciar un taller de punt que constà
de quatres sessions. Iniciació al punt, impartit per
Belinda Fonseca i usant llana natural filada a Mancor.
Els dies 27, 28 i 29 va tenir lloc la Fira de l'Esclata-
sang i de la Muntanya. Es va donar el sus de sortida
el dia 27 amb una amollada de coets.

Dia 28 a partir de les 11 es va obrir el mercat artesà i
tradicional i les diferents exposicions.
El dia 29 va acabar la fira amb l'actuació de la
Valltucada. Des de la revista Montaura donam
l'enhorabona als organitzadors i col·laboradors de la
fira que amb el seu esforç i amb l'ajuda del bon temps
han fet que hagi estat un èxit.
El dilluns, dia 30, la premsa local es feia ressò de la
Fira amb aquestes paraules: "La gastronomía se
impone en la feria más dinámica".
Desembre
Dia 1 es posà en marxa un nou horari al centre sanitari.
A partir d'ara la visita del dilluns serà l'horabaixa.
Al Casal de Cultura, el divendres dia 4, es va
representar "El follet vermellet" a càrrec d'Estudi Zero
Teatre.
El dia 5 es fa la segona part del curs d'ecsecaiar
oliveres. Tot un èxit de participació.
El mateix dia la companyia, els "Músics viatgers",
va representar l'obra "Els Músics de Brémem" al
teatre del Casal de Cultura.
Per celebrar el seu tercer aniversari, la CC Llépols
del llúpol es reuniren, el mateix dissabte dia 5, amb

un sopar i tast de cerveses, acompanyat d'un concert
a càrrec de "La Movida Band".
Comença la campanya electoral per a les eleccions
al Parlament i Senat. Ja hi ha els primers cartells de
diferents partits polítics.
Al suplement Brisas d'UH, d'aquest dissabte dia 5
surt un reportatge sobre el centre Forestal de Menut
on hi fa feina la mancorina Maite Bover Martorell,
concretament al banc de llavors. El reportatge està
il·lustrat amb una imatge on hi apareix na Maite.

El dia 11 els infants del nostre poble tornen estar de
sort ja que reben la visita, altre cop, de la companyia
els "Músics viatgers" que representaren al teatre del
Casal de Cultura, l'obra "Els contes de ma mare
l'oca".
El mateix divendres, dia 11, es va fer una torrada al
casal de Cultura organitzada per la parròquia de
Mancor per sufragar les obres de l'església.

A l'Ajuntament, el
dimarts dia 15, es va
fer un monòleg
"X02210 TFS" per
part de Christina
Gavel, que inter-
pretà, de manera
magistral, el paper
d'una dona agre-
dida. No vos en
donam més detalls
del tema per si teniu
l'oportunitat de po-
der-la veure. Des-
prés hi va haver una
xerrada damunt la

violència de gènere ben profitosa i participativa. No
va deixar indiferent a cap dels assistents.
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Dia 15 va morir a Inca la mancorina Francisca Rotger
Mateu, a l'edat de 84 anys. Que descansi amb pau.
El mateix dia 15 va morir Gabriel Darder Mateu als
89 anys. Rebeu el condol els seus familiars.
Dia 16 va morir Arnaldo Martí Mateu, als 90 anys.
Descansi en pau.
Dia 16 va néixer Bernat Gual Perelló, fill de Bernardo
i Maria Antonia. Enhorabona
El mateix dimecres, dia 16, es va fer un acte electoral
a càrrec de MÉS, al saló d'actes de l'Ajuntament.
Dia 17 morí Monserrat Fontanet Martorell als 78
anys. Descansi en pau.
El dia 19, podem dir ja dins les festes de Nadal, es va
fer un mercadet a la plaça de l'Ajuntament. Es va
omplir un arbre de desitjos i un altre amb les bolles
de Nadal que cadascú va dur fetes de ca seva. Es
muntaren paradetes de diferents artesans i productes
locals. Un grup de mancorines solidàries va fer una
recollida de roba, juguetes i aliments. Hi va haver
encesa del llums de Nadal coincidint amb l'inici del
concert de nadales de Marcel i Càndid.

El diumenge dia 20 es dugueren a terme les eleccions
generals. Per primer cop a Mancor hi va haver dues
meses electorals degut al gran nombre de votants.

Els resultats foren els següents:
Al Congrés de Diputats: PP 258, MÉS 159, Podemos
127, PSOE 93, Ciudadanos 30, PI 36 i UP 12.
Al Senat: PP (Ramis 266) (Soler 253). MÉS (Sara
151) (Salvador 138). UPyD (Alegret 4). (UP y D (
Ruiz 3). PF y V (Buades 1). PODEMOS (Quetglas
99) (Fernández 83) CIUDADANOS (Gonzalez 34)
(Rodeño 28). PSOE (Manchado 102) (Troya 97). UP
(Polonio:12) (Fernandez 11). PACMA (Martin 4)
(González 2) PI (Ballester 53) (Driessen 24). EN
BLANC 28, NULS 24.
Aquest dia d'eleccions, va néixer Addaia Goñalons
Perelló, filla de Margalida i Pere. Enhorabona.
També, diumenge dia 20, fou el dia triat per a la
presentació de tots els equips del CE Montaura i
Atlètic Montaura al camp de fútbol. Esperem que
tenguin sort, puguin guanyar un bon grapat de partits
i gaudir amb el joc.

A partir de dia 21 va quedar muntada una paradeta a
davant l'Ajuntament on hi havia una urna per a
depositar les cartes als reis d'Orient.
Dia 22 va néixer Toni Pol Bonnin, fill de Francisco
Javier i Sara. Enhorabona!
Altres titulars de premsa referits a Mancor. El dia
22: "Mancor, residuos. El ajuntament mantiene el
Parc Verd pese a la orden de precinto del Govern".
El dia 23 el titular és: "Recursos Hídrics abrirá un
expediente sancionador contra el Ajuntament". Tots
dos titulars, com es pot veure, fent referència a la
gestió de residus de Mancor.
El mateix dia es fa la reopertura de Coaliment.
Desitjam sort als nous propietari.
El dia 24 les Matines se celebraren en la solemnitat
habitual. Va dir el sermó de la calenda en Toni Vidal
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Llompart; va cantar la Sibil·la na Margalida Rotger
Martorell i cantà l'àngel la nina Magdalena Martorell.

El mateix dia 24 es varen casar Montserrat Cordero
Aguilar i Apol·lònia Maria Pericas Mateu.
Enhorabona !
Dia 26 hi va haver un concert de violí i el grup
Musiké a l'església. Els petits i grans violinistes, baix
la direcció de Teresa Ripoll, varen deixar al públic
embadalit.

Dia 27 hi va haver un mercadet de Nadal i un concert
de nadales a càrrec del grup d'esplai s'Estel.
Dia 28 es va obrir la tenda Mancorina Bio al carrer
Canaleta. Desitjam sort per a aquest nou projecte.
Dia 28 horabaixa va arribar un patge dels reis
d'Orient per replegar totes les cartes, també les de la
bústia. Es va estrenar un fotocall amb la imatge dels
tres reis per cada dia de les festes de Nadal s’havia
instal·lat a la mateixa plaça.
Dia 29 va morir Antònia Martí Mateu, als 94 anys.
Donam el condol als seus familiars.
El mateix dia, a cas Miet, es va fer la presentació
dels espectacles dels alumnes de l'escoleta de circ
d'Arrels.

Durant els dies de la darrera setmana de desembre, a
mig matí, es va poder veure els assajos del corb Jeroni
que serà l'artista principal el dia de Sant Antoni.

També durant la setmana es varen patir talls d'aigua
degut a que s'instal·lava un regulador de pressió a
davant el Forn de na Bolla. La intenció era que la
pressió de l'aigua a les canonades de la part baixa del
poble disminueix i s'evitin rompudes.
Dia 30 en el saló de l’ajuntament, es va presentar el
llibre "Art de Conró. Mallorca, 1744" per part de
Tomeu Ripoll amb l'editor del llibre de El Gall Editor,
els coordinadors Antoni Ginard i Andreu Ramis.
Feren una gran explicació del per què es va editar el
llibre i donaren unes pinzellades a la biografia i obra
de Montserrat Fontanet.

Dia 31 es va acomiadar l'any amb raïm, cava i festa
de cap d'any amb karaoke . Aquest any sense carpa i
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Del que passà a Mancor durant el darrer trimestre de 1995, recordarem: Que dia 5 d'octubre se celebrà la V
PUJADA A LLUC A PEU amb més de 300 inscrits.

Que els dies 12, 13 i 14 d'octubre se celebraren diversos actes per commemorar les noces d'or del CE MONTAURA
, destacant un partit contra els veterans del FC BARCELONA i l'edició del fullet glosant els 50 anys passats.
Que dia 29 d'octubre se celebrà a Inca la XVI Cursa Popular de la segona fira. Pujaren al podi els mancorins Quico
Villodres amb el primer premi de la categoria iniciació i Catalina Pou amb la tercera plaça a la categoria infantil.
Que dia 6 de novembre fou elegit president del CE MONTAURA Miquel Vallori Mateu per dimissió de Bernardí

Coll Martorell.
Que els dies 18 i 19 de novembre tingué lloc la XII DIADA
ESPORTIVA.
Que dia 8 de desembre la companyia "Disbauxa" de Caimari
interpretà en el Casal de Cultura l'obra de teatre Aventures
i desventures de dos inseparables amics".
Que el dia 16 de desembre se celebrà la V MARATÓ
FOTOGRÀFICA. Els premiats foren: Tema Recó del poble:
1r Pere Perelló, 2n Miquel Vallori i 3r Jaume Morro. Tema
Nadalenc: 1r Bartomeu Suau, 2n Robert Jaras i 3r Jaume
Morro. Tema Lliure: 1r Francesca Gost, 2n Miquel Vallori
3r Jaume Morro.
Que el dia 23 de desembre se celebrà una diada de la Natura
amb la sembra d'unes 150 alzines prop de l'Oratori de Santa
Llúcia.
Que els premiats en el XIII concurs de betlems foren: Primer
premi, Antonia Coll Mateu. Segon premi, Pere Abrines
Amengual. Tercer premi, Francisca Maria Morell Mora.
Que dia 23 de desembre tingué lloc a l'església parroquial
un concert a càrrec de l'Orquestra de Cambra Bernat Pomar.
Que a les matines de Nadal cantà la sibil·la Pere Perelló,
l'àngel Magdalena Abrines i pronuncià el sermó de la
Kalenda Pere Abrines.
Que el 30 de desembre se celebrà la xocolatada oferta per
l'Ajuntament a Santa Llúcia, amb més de 200 inscrits.

L'entrevista del trimestre es féu a Jaume Martorell Estrany "Rata".
Els morts del trimestre foren: dia 18 d'octubre Arnau Martí Gual de can Capblanc als 79 anys. Dia 9 de novembre
Maria Mayol Seguí de can Bessó als 94 anys. Dia 11 de novembre moria a Inca el mancorí Guillem Gual Reynés de
can Marranxo als 79 anys. Dia 21 de novembre morí a Màlaga Manuel Valdivielso Girado als 99 anys i que estava
empadronat a Mancor. Dia 28 de desembre trobaren mort a una finca de Massanella en Felip Pocoví Pou de 55 anys.
Es registrà un sol naixement, el de n'Antònia Fernández Reus dia 18 de desembre.
I un sol matrimoni, el de Maria A. Martorell Ramon amb el pollencí Vicenç Cánaves Simó, celebrat dia 28 d'octubre

(De "MONTAURA núm. 33)

ARA HA FET VINT ANYS

Sibil·la: Pere Perelló. Àngel: Magdalena Abrines
i sermoner de la Kalenda: Pere Abrines.
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El divendres dia 6 de novembre passat ens
reunírem, en Biel Pocoví i jo, amb n'Eduardo

Rovira, un mancorí que ja fa temps que deixà
de residir al poble, però mai no ha oblidat el seu
bressol i ve molt sovint al poble, ja que hi té una
casa al lloc anomenat de s'Ametlar.
La mare de n'Eduard era de can Patró, la filla
petita de la casa. El seu pare era de Barcelona.
Fetes les presentacions, i parlant de records
d'antany, un cop acomodats a la sala despatx
de can Biel Pocoví, posàrem l'enregistradora en
marxa i iniciàrem la conversa.

En primer lloc, Eduard, ens hauries de dir quan
vares néixer?
Vaig néixer es mes d'abril de 1948.

Recordes a quina casa del poble vares néixer?
Aquí davant mateix, an es carrer de Biniarroi,
número 15. Era a can Patró vell, es padrí vivia
amb noltros. Sa padrina va morir jove però es
padrí va estar amb noltros fins que mos
n’anàrem a viure a Palma. Mu mare va ser sa
més petita des deu fills que tengueren es meus
padrins. Ja tots són morts.
Quants de germans heu estat a la família?
Hem estat dos, jo i una germana, na Francisca,
que va néixer quan jo tenia 9 anys i du es nom
de sa padrina de can Patró. A Palma vivim en

es mateix replà. Tant ella com noltros venim aquí
a s'Ametlar, ells vénen més que noltros.
Què recordes de la teva infància, on anares a
escola?
Jo record sa meva infància podria dir, dia a dia.
No vaig anar a ca ses monges, però record es
noms d'elles, perquè vivíem molt a prop, sor
Irene, sor Piedat. També record que mos feien
doctrina. Vaig fer sa primera comunió en temps
de D. Jaume Bonet.

Sa primera escola on vaig anar va ser damunt
lo que era sa Botiga Nova, en es racó de sa
plaça en es costat des carrer que va a Son
Collell. Hi havia un parvulari. Vaig començar tard
a anar a escola; mun pare deia que ja hi seria a
temps. Sa mestra que hi havia nomia Maria
Aguiló, que era d'Inca. Era molt bona dona, jo
fa temps que quan anava a Inca, a vegades
l'anava a veure. Crec que era de cas Xegarro.
Després on anares a escola?
Després vaig anar a s'escola de baix, damunt
sa ferreria. Es mestre era un tal don Toni, que
era de Lloseta, no record es llinatge. Tenc una
anècdota d'ell; jo anava a sa Coma on es padrí
tenia una finca que donava an es camí i un dia
mu mare m'hi va enviar a coir faves i ell va passar
que se n'anava a Lloseta; en to de broma em
digué "que robes faves?". Jo li vaig dir que era
mu mare que m'havia enviat. Es veu que feia
es camí a peu, no sé si sempre, pes coll de Son
Roseó, cap a Biniamar i després cap a Lloseta.

EDUARDO ROVIRA MATEU "can Patró"
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Recordes companys de la teva infància?
No sé si et donarà espai per anotar tots es que
record —comenta n'Eduard en to de broma,
però indicant que tenia molts amics — És curiós
però les record a tots amb es nom i dos llinatges.
En Llorenç Gallineta (Llorenç Abrines), en Toni
Raixequet (Toni Jaume), en Francisco de Son
Lluc (Francisco Darder Poquet). Hi ha dos amics

des que tenc molt bons records i que ja no vi-
ven, en Gabito de so na Vaquera (en Biel Móra)
i en Jaume Ramon (en Jaume Gual).
Fins quan anares allà a escola?
Fins que vaig tenir 9 anys. Després vaig anar a
La Salle, a Inca, fins an es 12 anys.
Allà, a La Salle, quins estudis feres?
Allà no s'estudiava batxiller, s'estudiava comerç.
Jo vaig fer fins an es darrer curs, coincidint que
a mun pare el varen destinar a Palma i me'n
vaig anar a Palma.

El teu pare, quina feina feia?
Mun pare era de professió torner i feia feina a
Inca, a can Verd. Després va passar a una
companyia nacional que es deia ADARO, que
cercava petroli. Quan aquesta companyia se'n
va anar a ell el citaren a GESA. Lo primer es va
dedicar a posar comptadors, instal·lacions de

gas i altres feines, però an es final va acabar de
contramestre a sa central de Sant Joan de Déu.
I a Palma, quins estudis feres?
Vaig anar a s'escola Virgen de Lluc, que estava
en es carrer Reina Maria Cristina. Allà feien
formació professional. Jo tenia intencions d'anar
a estudiar a Barcelona, es professors
m'apretaren molt, sobretot en matemàtiques i
física, perquè sabien que jo tenia aquestes
intencions.

A Barcelona, quins estudis feres?
Allà vaig treure es títol d'Enginyeria Tècnica amb
Mecànica. A Barcelona tenia i tenc família, vaig
estar a ca una tia, germana de mun pare. No
vaig tenir problemes per seguir ets estdis perquè
anava ben preparat.
Després vengueres a Mallorca i què feres?
Aquí vaig enpalmar amb so servici. No el vaig
voler fer voluntari perquè volia acabar ets
estudis. Me varen sortejar i me va tocar Palma
a Infanteria. Però llavor me varen dur a
Intendència, que estava en es carrer des Secors,
i estava a una oficina.
Mentre feres el servici, pogueres fer feina?
No. Només ja an es final vaig començar a fer-
ne, vaig venir a Portland de Mallorca, a sa fàbrica
de Lloseta. Allà hi vaig trobar mancorins; hi havia
en Lleonard Pocoví, en Montserrat Vallori, en
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Pedro Beltran, que no es mancorí però casat a
Mancor. Hi vaig estar només un any just.
Després on anares a fer feina?

Vaig trobar en un anunci a un diari, una oferta
de treball que me va convenir més; ses
perspectives eren millors, allà podia desarrollar
un poc més sa imaginació i vaig entrar a can
Buades. Era l'any 1972.
Recordam que l'empresa can Buades va passar
a Binissalem, com va ser això?
S'empresa va tenir un canvi de propietat quan
encara estàvem a Palma i va passar a mans
d'una empresa americana, que la va comprar
per recomanació d'uns alemanys. Tenien sa idea
de fer una empresa molt potent i ampliar sa
producció.
Noltros sempre estàvem en contacte amb sos

alemanys que mos servien d'enllaç. Va passar
una cosa curiosa que ets americans no
vengueren a veure sa fàbrica, al contrari mos
convidaren a noltros a anar allà a veure sa

fàbrica que tenien. L’any 1990 l’empresa es va
vendre a TEKA que era especialista en
equipament de cuina i volia ampliar la seva
oferta.
L'any 1997 va ser quan passàrem a Binissalem,
en es lloc on hi havia sa fàbrica de licors d'en
Morey.
A la fàbrica tenies un càrrec de responsabilitat?

Jo vaig entrar a can Buades perquè es trobaven
en una fase de gran expansió i necessitaven
personal qualificat. A mi me contractaren per
desarrollar sa part tecnològica i de producte. Sa
feina allà em va donar peu a poder entrar en
contacte amb organismes oficials espanyols, per
exemple el comité de Normalització CNT-1 de
AENOR, —jo n'era es president—. Això em
propicià es poder entrar en contacte amb
comités d'Europa, com a representant
d'Espanya, on vaig conèixer, no només
fabricant, sinó molts de tècnics d'Europa.
També vaig treballar en un altre aspecte, en sa
certificació des productes. No bastava que un
producte fos bo, sinó que qualcú ho havia de
dir certificant-lo. Per això se va crear tot un
comité de certificació CTC-003 de AENOR 7,
del qual també vaig ser president.
Participar en tots aquests treballs em va donar
sa possibilitat de visitar moltes ciutats, puc dir
que he estat a quatre continents.
Sabem que feres alguns viatges a la Xina estant
a can Buades, què feies allà?
A sa fàbrica estàvem en una fase d'expansió
molt grossa, volíem tenir molta potència
productiva i competitiva en preus de producció.
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Per això vàrem construir una fàbrica molt
moderna a Xina, a Kaiping, que podia produir
cinc vegades més que lo que fèiem aquí. Hi vaig
anar una mitja dotzena de vegades, per
assessorar i ajudar a posar sa fàbrica en marxa.
Me va agradar molt anar allà; sa cultura xinesa
em va impactar molt, sa seva serietat, sa manera
de fer feina, etc.
Quan te jubilares?
Ara ha fet 7 anys, l'any 2008; me feren una
prejubilació, ja que només tenia 60 anys.
Tornem un poc a la vida familiar. Et vares casar,
d'on era la teva esposa?
Sa meva dona era d'Inca, li deien de sa Punta,
que no era d'aquell bar de s'avinguda  d'Alcúdia.
Era d'una casa que estava a sa carretera de
Mancor, sortint d'Inca, a l’esquerra,  hi havia una
punta de dos carrers. Aquesta casa ja era des
padrins de sa meva dona.
Quants de fills heu tengut?

Només en tenguérem un, en volíem dos però
no fou possible, es nostro fill va néixer el setanta-
tres.
Heu tengut néts?
De néts no en tenim cap, però tenim un 90 per
cent d'un que neixarà d'aquí a quinze dies. Em
fa molta il·lusió, és una nina.
Vares perdre la teva esposa quan encara era
molt jove?
Sí, va morir l'any 90 quan encara només tenia
40 anys i jo en tenia 42.
Sabem que el teu fill es va voler casar a Mancor,
quins motius tenia?
És una cosa curiosa. Jo havia estat molt de
temps tot sol per voluntat pròpia, però l'any 2001
me vaig tornar casar, aquestes coses no se

cerquen, surten quan manco t'ho penses. Sa
dona que es va casar amb mi tenia una filla i jo
un fill i ells dos són es que s'han casat i ho
volgueren fer a Mancor. No crec que ells dos
tenguessin cap motiu especial per casar-se aquí,
com no sigui, per part de meu fill, un aspecte
sentimental. La néta que neixarà es sa filla d'ells
dos.
El teu retorn a Mancor, ja que véns sovint,

després de tants d'anys, quins sentiments es
produeix?
Sempre he tengut en es meu interior un
agraïment d'haver viscut en un poble petit. Ja
que sa meva infantesa aquí em va fer possible,
conèixer moltes coses, encara qua moltes ja han
desaparegut, ses feines d'es camp, ses eines,
conèixer ets aucells, es noms d'ets arbres;
moltes coses que avui en dia no se coneixen i
molt manco ets joves que han viscut o viven a
Palma. Tot això m'ha donat una riquesa de
coneixements i de cultura que jo sempre he
valorat molt.
A Mancor, desgraciadament, ja conec poca gent.
Me'n vaig anar molt prest, a 9 anys estudiava a
Inca i en es 12 ja era a Palma, sa meva
coneixença és molt limitada. Sí que venia quan
encara estudiava sobretot es caps de setmana,
però quan ja feia feina estava molt ocupat
perquè viatjava molt, inclús es dissabtes i
diumenges, i venia a Mancor de forma molt
esporàdica.
Ara ja venc molt més, vaig a s'Ametlar, arregl
ses coses, faig es manteniment de sa casa però
no faig vida social com no sigui anar  a menjar
arròs a sa piscina es dijous.
Però t'agrada venir?
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Sí, Mancor és un poble que m'encanta. Jo
sempre l'he duit molt a dedins a Mancor. Per sa
meva feina, a vegades venien visites de gent
de dins Espanya i de fora d'Espanya i volien
que les mostràs un poc de Mallorca, veníem a
Mancor i passàvem per aquest carrer de
Biniarroi i les deia: "Veis aquesta casa, darrera
aquesta finestra vaig néixer jo".
Bé, Eduard, per acabar, què diries als
mancorins, aprofitant aquesta avinentesa de
l'entrevista que t'hem fet per a la revista
MONTAURA?
Jo les diria, an es mancorins en general, que
crec que fins ara han fet una bona feina en es
poble, l'han posat molt guapo, està molt
interessant, que el cuidin, no el deixin caure.
An es joves, que crec que ho tenen més

complicat, perquè vivim una època molt
complicada per ells. Jo les diria que no se
cansin, que aprofitin es temps i agafin sa vida
com a una oportunitat per formar-se bé, però a
tope. Lo que més els agradi, a tope, que vulguin
ser es millors. Així segur que seran es primers
en pujar en es tren quan aquest es torni posar
en marxa.
Agrairem a n'Eduard les seves paraules i
poguérem copsar la seva estima al seu poble.
Sortint de can Biel, tornàrem veure la finestra
de can Patró i la casa on va néixer n'Eduard.
Anàrem a la plaça de l'ajuntament, saludant
abans l'amo em Joan Miet que va recordar
n'Eduard i la seva família. En Biel Pocoví va fer
unes fotos i ens acomiadàrem de n'Eduard.

Jaume Gual i Móra

VII TROBADA DE REVISTES DE PREMSA
FORANA A LLUCMAJOR

RAFEL OLIVER GRAMMÁTICO,
REELEGIT PRESIDENT
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DES DE L’ARXIU

El passat 30 de desembre tingué lloc a Mancor la presentació del llibre "Art de Conró. Mallorca, 1747" de
Montserrat Fontanet ( Sencelles 1695 - Mancor 1762). El llibre, coordinat pels professors de la Universitat

de les Illes Balears Antoni Ginard i Andreu Ramis, i produït per El Gall Editor, té dues parts, la primera conté
l'obra de M. Fontanet "ART DE CONRO COMPOST PER MONSERRAT FONTANET DEL LLOC DE
LLORITO, olim conductor de Son Juan Arnau, y de la Porrasa; mayoral de Massanella, de Lloseta y de Son
Sanct Juan, segons lo estil de
Mallorca", i la segona, les ponències
presentades a un seminari, que el
desembre de 2014 se celebrà a
Llorito en homenatge a Montserrat
Fontanet, patrocinat per l'Ajunta-
ment amb el reconeixement de la
UIB. El seminari de Llorito "El
coneixement agronòmic a mitjan
segle XVIII. Llorito, Montserrat
Fontanet i l'Art de Conró (1747)"
pretenia honrar la memòria de
l'il·lustre llorità tot demostrant la
seva vàlua en el coneixement del
món agrari mallorquí, la tasca
divulgadora amb l"Art de conro" i la
seva aportació a la conducció
hidràulica amb la construcció de la
Canaleta de Massanella.
L'objecte del present escrit no és analitzar el contingut del llibre -ja ho feren els autors el dia de la presentació-
sinó, aprofitant l'avinentesa de la publicació del llibre i la seva publicitació a Mancor, ressaltar els lligams de
Montserrat Fontanet amb Mancor, tant per la seva biografia i la seva obra, com per l'atenció que han rebut de
Mancor i Llorito -fill adoptiu i fill il·lustre- els seus mèrits (2).
Els Fontanet de final del s. XVII i durant el XVIII sojornaren entre la muntanya (Almallutx, Mancor i Selva)
i el pla (Sencelles i Llorito). Montserrat Fontanet Llebrés va néixer a Sencelles, el 1695, on s'havien traslladat
des de Selva els seu avis, un primer Montserrat -casat amb Joana Reus de Biniarroi, el 1647- per regentar-hi
la possessió de s‘Arissal. Un fill de Montserrat i la biniarroiera Joana fou un altre Montserrat, el segon, que
es casà amb Rosa Llebrés de Sencelles, el 1693. El matrimoni tengué, almanco, deu fills, els sis primers dels
quals neixeren a Sencelles i els altres a Llorito, quan la família ja s'hi havia traslladat per dur la possessió de
Son Juan Arnau. El nostre Montserrat Fontanet Llebrés fou el primogènit dels deu germans i el tercer
Montserrat de la saga Fontanet.
Tant l'ascendència familiar com la procedència geogràfica de Montserrat Fontanet Llebrés el relacionen amb
Mancor abans que hi passi el darrer tram de la seva vida. Després de regentar les possessions lloritanes de
Son Juan Arnau i de Son Gelabert tornà a la muntanya d'on havien partit els seus padrins. En torn al 1740 ja
es trobava a Mancor on, sempre treballant a Massanella, va viure fins que hi morí el 1762 i hi fou enterrat.
Montserrat es va casar en cinc ocasions. Les tres últimes núpcies se celebraren a Mancor i les esposes eren
mancorines o selvatgines. L'última esposa fou  Anna Reynés amb la qual es casà el 1758, quatre anys abans
de morir.

MONTSERRAT FONTANET LLEBRES (1695-1762)
Fill il·lustre de Llorito - Fill adoptiu de Mancor

Bolletes d’Amortitzacions (1)
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En no haver-hi documents que testimoniïn possibles descendents, tot i els cinc desposoris, no es pot afirmar
que Montserrat Fontanet tengués fills. Per altra banda la datació del nom i llinatge fins a l'actualitat (fa poc
enterràrem un Montserrat Fontanet mancorí) ens fa pensar que els actuals Fontanet de Mancor provenen si
no de Montserrat, si de qualque germà, perquè alguns dels seus nombrosos germans (com ell mateix) fixaren
la residència a la parròquia de Selva.
La transcendència de l'obra de Fontanet, que ultrapassa amb escreix el seu cicle vital, es deu a dues obres
realitzades durant la seva estada a Mancor: el manuscrit "Art de Conro" i la direcció de la construcció de la
Canaleta de Massanella.
El manuscrit, ara convertit en el llibre que presentàrem a Mancor, el passat 30 de desembre, té una intenció
didàctica i, a partir de l'artifici d'aconsellar un senyor de possessió - mitjançant un diàleg entre senyor i
majoral -, constitueix un manual de gestió d'una gran hisenda agropecuària, on s'adoctrina sobre els missatges,
les collidores, els conreus, els adobs, els animals de tir, els ramats... i tot tipus d'activitat que genera
l'administració d'una possessió.
El manuscrit, que fou prou difós el mateix s. XVIII, era conegut i valorat per la classe intel·lectual i divulgadora
de l'època, però el text complet no rebé la distinció d'esser publicat fins a l'any 1979 per mà de M. Dolors
Juncosa i C. Martínez; el 1986 se'n va fer una reimpressió i el 2001 una altra edició. Finalment, el juliol de
2015 aparegué l'edició de què avui tractam. Aquesta última parteix d'una còpia d'un manuscrit propietat de
Salvador Beltran Font, senyor de Son Morro, fill de Salvador Beltran Gralla, primer batle de Mancor. El fet
que Montserrat Fontanet escrivís l'"Art de Conró" estant a Mancor i l'estreta relació dels senyors de Son
Morro amb el nostre poble va fer pensar els editors que el manuscrit de Son Morro fos l'original, escrit
directament per l'autor. Exàmens grafològics de la còpia manuscrita i d'una altra d'una llibreta de registres de
l'església de Mancor, aquesta sí escrita per la mà de Montserrat, no daren resultats satisfactoris.

La Canaleta ("Sa Síquia", deim els
mancorins) de Massanella és l'altra fita. Biel
Fiol escriu: "Si un personatge ha estat dins
la memòria popular a Mancor, aquest és
Montserrat Fontanet i Llabrés per la seva
contribució en la construcció de la canaleta
que permeté a Massanella tenir l'aigua de la
llunyana Font des Prat". Efectivament,
gràcies a la perícia de M. Fontanet es dugué
a terme aquesta magna obra hidràulica,
magna sobretot pels minsos suports tècnics,
molt pobres a l'època, i magna també pel
director de la mateixa, els estudis del qual
no superarien les lletres i números apresos,
suposadament, en una de les Escoles de
Gramàtica existents a la Part Forana.

La canaleta es construí en dos anys (1748-1750); s'hi condueix l'aigua des de la Font des Prat (Escorca) fins
a les cases de Massanella (Mancor), en un recorregut de 6 km amb 600 m de desnivell. Cal destacar-ne per
la popularitat entre els mancorins l'aqüeducte "els arcs d'en Fontanet", situat encara dins el terme d'Escorca.
Tot i que M. Fontanet coneixia bé moltes possessions de l'Illa i els seus cultius, que venen citats repetidament
a l'"Art de Conró", és clar que exercí la professió i mestratge, majoritàriament, a Son Juan Arnau de Llorito
i a Massanella de Mancor. Han hagut de transcórrer quasi bé dos-cents anys per aflorar el reconeixement
públic a la seva persona. La primera edició del text complet (1979) suposà el primer tribut. Després apareixerien
les aportacions institucionals dels dos municipis, receptors del seu mestratge.

Sa Canaleta: Els Arcs d’en Fontanet
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Llorito, ja vinguda l'actual democràcia, va dedicar un carrer a Montserrat Fontanet. El 1986 l'Ajuntament va
patrocinar una reimpressió de la primera edició de l'Art de Conró". El mes de maig de 2013 el poble el
nomenà Fill Il·lustre. 
A les acaballes de 2014 se celebrava a Lloret, patrocinat per l'Ajuntament, el seminari ja al·ludit dedicat a
Fontanet.
Finalment la publicació, el juliol de 2015, d'una nova edició de l"Art de Conró" juntament amb les sàvies
ponències de dit seminari, suposa l'última aportació de Llorito - n'Andreu Ramis es llorità- al reconeixement
i difusió de l'obra de M. Fontanet. El llibre es presentà al poble el passat 11 de desembre.
Pel que respecta a Mancor, des de sempre ha romàs en la memòria col·lectiva l’admiració per Fontanet - el
"porqueret de Massanella", per la factura dels "arcs de la síquia de Massanella". L"Art de conró", però ni es
coneixia ni es coneix a nivell popular.
La primera referència municipal a Fontanet fou la presència a l'escut
del municipi (escut aprovat pel Consell de Ministres el 1956) d'un
aqüeducte, volent fer un tribut al director de l'obra de conducció
d'aigua. Aquest escut és, avui, vigent. El segon llibre de Biel Fiol
"Notícies Històriques" conté dues planes dedicades a la vida i obra de
M. Fontanet.  El 4 de maig de 2003 el poble de Mancor en una solemne
sessió plenària de l'Ajuntament, celebrada al Casal de Cultura amb la
presència de molts mancorins, nomenava Montserrat Fontanet Fill
Adoptiu. El ritus protocol·lari de la defensa fou encarregat al senyor
(propietari) de la possessió de Massanella, en una clara referència al
passat de l'homenatjat. L'acord municipal fou per unanimitat, després
d'escoltades les ponències de la defensa (feta finalment per Biel Fiol
per no haver pogut assistir el Senyor de Massanella), en termes
laudatoris de l'obra de Fontanet i la del fiscal, Biel Pocoví, que seguint
el ritual panegíric no va trobar-hi cap emperò. En una sessió ordinària
posterior consta la intervenció del regidor, Mateu M. Mir, en què
manifesta el seu respecte per l'homenatjat i en destaca tres qualitats:
tenacitat, intel·ligència, senzillesa i humilitat de manera que a la làpida
commemorativa de la canaleta de 1750, factura de M. Fontanet, sols
s'hi immortalitza el nom del patrocinador i senyor jurisdiccional de
Massanella i des Prat, amb els seus títols nobiliaris. Els plebeus no
feien cap nom a l'Antic Règim, per molts mèrits personals que
tenguessin.
El programa de les passades festes nadalenques de Mancor incloïa la presentació de l'última edició del llibre
de M. Fontanet. Hi assistiren els dos coordinadors de l'edició i l'editor. Antoni Ginard va escorcollar les
arrels de la saga dels Fontanet fins arribar al nostre protagonista de qui va exposar la biografia tant en
l'aspecte físic com professional. Andreu Ramis va explicar el contingut de l"Art de Conró" i la seva difusió
des del s. XVIII fins avui.

Tomeu Ripoll Pou.

(1) "Bolletas de Amortitzacions q. se troben existents en la Iga del lloch de Mancor" (Manuscrit de M.
Fontanet, 1754)
(2) El contigut d'aquest article es basa en el llibre "Art de Conró. Mallorca, 1747" de Montserrat Fontanet (El
Gall Editor, 2015). Igualment s'han consultat documents i llibres del fons Biel Fiol de l'Arxiu Municipal de
Mancor. I hi ha hagut converses amb Biel Fiol i Andreu Ramis.

Portada del llibre presentat a Mancor
el passat dia 30 de desembre
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1.- Prestar atenció als interessos del nin. És important
esperar el moment en què l’infant expressa una
preferència per potenciar-la i comentar amb gestos o
paraules el que li interessa en aquell moment.
2.- Mirar el nin cara a cara. Els infants solen iniciar
en aquests moments respostes emotives, expressades
en alguns sons i amb gestos. Això afavoreix el
desenvolupament de les primeres interaccions
comunicatives. Així es poden conèixer els seus
interessos i establir més afecte.
3.- Parlar de manera variada i expressiva. Si el nin
està jugant amb un cotxe, per exemple, és important
parlar d’aquesta jugueta de manera animada i
interactiva.
4.- Parlar sobre l’aquí i l’ara, així com del present i
del futur immediat.
5.- Respondre al gest d’assenyalar de l’infant: és el
moment idoni per conèixer els seus interessos. Per
endevinar què li interessa, podeu agafar l’objecte que
assenyala i esperar la seva reacció.

PER ALS INFANTS

Consells perquè puguin ser feliços

1.- Mou-te (fes exercici).
2.- Juga sempre que puguis.
3.- Menja bé.
4.- Beu aigua regularment.
5.- Descansa les hores que el teu cos necessita per
recuperar-se.
6.- Frueix del silenci.
7.- Aprèn a relaxar-te.
8.- Gaudeix de la música i de l'art.
9.- Apaga la TV (vés amb compte que no et robi el
temps).
10.- Riu i somriu (i proposa't aprendre i explicar
acudits que et facin riure, com ara: "Un nin li diu al
seu pare: "Pare, jo no vull anar a Mallorca". I el pare
li respon: "Calla, nin, i segueix nedant".
11.- Cerca els amics que et fan sentir bé.

Segons Angels Ponce, terapeuta familiar

PER A PARES I EDUCADORS
Consells Bàsics per entendre els infants
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L’associació cultural Arrels ha organitzat aquest
darrer cap de setmana de novembre, els dies 27,

28 i 29, la XIII edició de la Fira de l’Esclata-sang i la
Muntanya. L’objectiu de l’associació amb
l’organització d’aquesta Fira és promoure la cultura
tradicional i popular del nostre poble, mitjançant la
dinamització social, la participació ciutadana, el
foment de la gastronomia local i les mostres artesanes.
Qui porta el fil conductor sempre són les colles de
l’associació que després de 13 anys són: la bèstia
Boscana, els dimonis, els tamborers, els geganters,
els cavallets, els xeremiers i el circ d’Arrels.

Tot i que el gruix d’activitats es concentren en el
darrer cap de setmana de novembre, com ja ve sent
habitual, els actes de Fira comencen unes setmanes
abans amb tot un seguit d’activitats dinamitzadores
entorn al món de la muntanya, els bolets i la cultura
popular i tradicional.
Així, dia 20 de novembre Julio Cantos i Jaume
Tugores varen fer una presentació sobre "La
importància dels bolets en la creació del sòl" amb un
posterior taller de cultiu casolà de bolets.

Durant dos dissabtes, el 21 de novembre i el 5 de
desembre, també es va organitzar, amb la

col·laboració de SEMILLA, un curs de poda
d’olivera. Va ser un èxit amb a prop de 50 assistents.
Es va fer una sessió teòrica a cas Miet i una pràctica,
en finques del terme municipal de Mancor.

l dimecres 25 de novembre el cuiner Joan Coll del
restaurant d’Es Ginebró va venir a fer un
showcooking amb posterior degustació de plats
elaborats amb bolets.

I per acabar les activitats prèvies a la Fira, a la sala
d’actes de l’ajuntament, el Consell de Mallorca a
través del programa Cultura en Xarxa, va oferir una
conferència sobre Plantes aromàtiques i herbes
medicinals.
El divendres 27 de novembre
després de les activitats
infantils que obren cada any la
nostra Fira, del concert de
Conia63 i del debut de la jove
batukada de Mancor, vàrem
presentar el nou caparrot que
formarà part a partir d’ara de
la imatgeria de la nostra
associació: el Gall Blanc.
A la nit, gran participació popular amb les desfilada
de les bèsties de foc de Campanet, Sineu, Sant Jordi

FIRA DE L’ESCLATA-SANG I LA MUNTANYA 2015



��@<��

��������	�
���	

i Mancor de la Vall, acompanyats de la batukada
Gorimba, tamborers de Sineu i Valltukada. Tancaren
la Nit de Foc els dimonis de Mancor acompanyats
dels nostres tamborers amb el seu espectacle de Foc.
Posteriorment, concerts d’Islanders, Pirates Pirats i
Societat Anònima al carrer Massanella amb una gran
afluència de públic, tot dins un ambient festiu  i de
bon rotllo.

El dissabte de Fira és una gran festa de la cultura
popular, amb la trobada de gegants i la desfilada i
batalla festiva dels cavallets.
Enguany, a la trobada gegantera hi participaren 8
colles: Manacor, Felanitx, Pollença, Muro, Bunyola,
Campos, Alcúdia i Inca amb els seus respectius
músics. En total uns 100 geganters i geganteres
vinguts d’arreu de Mallorca.
Pel que fa als nostres cavallets, per segona vegada
des de la seva creació, han sortit tots els cavallers
(12) degut a la gran demanda que hi ha entre els nins
i nines de Mancor de formar part d’aquesta colla, ja
sigui duent cavall o fent de cavallers acompanyants.
Gràcies a l’esforç, carinyo i dedicació dels nins i nines
i les seves famílies, aquesta colla ens van oferir un
espectacle preciós i entranyable.

A la Nit d’Arrels Culturals, el grup selvatgí Donallop
va fer la presentació del seu nou disc a cas Miet amb

un gran èxit de públic. Els van seguir els glosadors,
Marcel Pich i Càndid i tancaren el vespre, directament

vinguts de Catalunya, David Rossell i Titot de Brams.
El diumenge de Fira va estar marcat pel bon temps,
el mercat artesà amb més de 150 artesans exposant
els seus productes, la jornada gastronòmica de bolets,
la música dels revetlers al carrer Massanella i a la
plaça de l’ajuntament i dels xeremiers vinguts d’arreu
de Mallorca que animaren els carrers i places del
poble durant tot el dia.

Finalment, per tancar la
Fira 2015, a cas Miet hi
hagué un espectacle de teles
acrobàtiques, realitzat per 2
de les professores de
l'escoleta de circ d’Arrels i
poc després es clausurava la
Fira amb l’actuació de la
Valltukada.

)2�/&3�456�7&3���/2/3
��3�'�&�8&���&/��'�&3/�

�75���23379�&0

Associació Arrels
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UNA MICA D’HISTÒRIA. SEGONA PART

Des l’any 1980 varen començar a actuar a
les festes de sant Llorenç de Selva, a les

festes de la Creu del mateix poble, a les de sant
Pere de Búger, a les de sant Joan de Mancor
de la Vall i a la romeria de santa Llúcia del poble
de Mancor. No podem oblidar que també duien
a terme mostres a diferents hotels de Mallorca
per als turistes.

Actualment, l’escola segueix a Mancor de la Vall
i l’agrupació compta amb integrants de Mancor,
Inca, Selva i Búger. Els sonadors i sonadores
són: Teresa Ripoll (violí), Mateu Mir (baix),
Catalina Vallori (guitarra), Rufi Poyatos
(percussió), Emili Vivas (flabiol), Magdalena
Grau (guitarra),  Fina Cànaves (guitarra) i Joana
Rotger i Joana M. Bonet (castanyetes). També
han estat sonadors de Festa Pagesa, i des
d’aquí els volem retre un petit homenatge,
George Giri (violí), Vivien Jones (cantaire),
Eduard Jones (guitarra)  i Daniel Luzón
(bandúrria).

Les cantaires  són : Mercedes Sampietro, Maria
Mas, Antònia Martorell Bernat, Antònia Martorell
Pou, Antònia Pou, Magdalena Munar, Maria del
Carme Valle, Apol·lònia Rubert, Jero Borràs,

 Antònia Maria Coll, Francisca Llobera, Teresa
Jiménez, Manoli Jiménez, Joana Vanrell,
Margalida Ferragut i Magdalena Munar.

Els balladors i balladores són M. Antònia Capó
Vallori, M. Antònia Coll Mateu, Antònia Martorell
Alba, Antònia Sastre Llompart, Antònia Perelló
Vallori, Antònia Martorell Martí, Joana M. Alba,
Lluïsa Martorell Alba, Coloma Martorell Alba,
Joan Martorell Morro, Maria Beltran Amengual,
Eulàlia Martorell Rosselló, Sílvia Amer Alorda,
Dolors Beltran Busquets, Pep Frontera Martorell,
Pere Perelló Vallori i  Immaculada Rodríguez
Amengual.

Actualment actuam sempre que podem; any
rere any per les festes patronals de Mancor i al
pancaritat que es duu a terme a santa Llúcia.
Així mateix, no podem obviar que hem actuat a
la fira de l’Oliva de Caimari, a la mostra
d’escoletes que organitza l’escola de Joana
Rotger i a la fira de l’Esclata-sang i de la
Muntanya, que té lloc al nostre poble la darrera
setmana de novembre. Es podria assegurar que
hem mostrat els nostres balls gairebé per tots
els pobles de Mallorca. Per acabar, volem
remarcar que vàrem participar en un intercanvi
amb una agrupació folklòrica de Menorca.

FESTA PAGESA
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Mes de desembre i un altre any ventilat.
La gent acostuma, per acabar l’any, fer balanços.
Recordar, mirar per endarrere  i pensar un poc si allò
que ha fet ha valgut la pena fer-ho, si ho hagués pogut
fer d’una altra manera, si esperava més d’allò que li
ha dedicat tant de temps, si per el contrari s’ha sorprès
d’algunes activitats……
Si nosaltres miram endarrere, algú podria pensar que
el que veim és suc, suc i més suc. I no li falta raó,
perquè  de suc n’hem begut i no poc. Però darrera tot
això hi ha les ganes de passar-ho bé, descobrir
sensacions culinàries,  estar i compartir vetllades amb
gent, amics o no, però compartint taula i cervesa. I
sobretot moltes ganes també de fer un poble millor.
Allò que deim de “fer poble”.  De ser dinamitzadors
actius del nostre poble Mancor de la Vall.

Enguany hem organitzat  8 tastos, cada un amb un
concert de música en directe, que sumats als 6
concerts de la MOSCART fan un total de 14 concerts.
Amb una mitjana de 4 músics cada concert fan 56
músics, artistes que hem pogut veure al poble. I 14
concerts per 2 hores cada un son 28 hores de música
en directe.  Hem tastat 50 cerveses, quasi totes
europees i cada una amb la seva tapa corresponent.
Hem fet fabricar ja dues cerveses pròpies: la
MOSCART TANGRAM (IPA) I LA MOSCART
NECRO (STOUT). Això vol dir 1000 litres de la
millor cervesa fabricada a Mallorca.  I abans de l’estiu
ja tindrem la tercera.  Hem celebrat l’Any Arxiduc
Lluís Salvador, en el centenari de la seva mort, des
de la Confraria dels Llépols del Llúpol li hem fet un

LLÉPOLS DEL LLÚPOL

petit homenatge inventant-nos el “lederhosen” de
l’Arxiduc que ha resultat ser el primer vestit de
cerveser mallorquí.

Ara, ja pensam amb la quarta edició de la MOSCART,
que s’afiança com a fira de referència de cervesa
artesana aquí a Mallorca. I això ara és el que ens
queda, mirar endavant i descobrir el que ens depararà
el futur. Enguany ja tenim pensades altres activitats
culturals més interessants i que esperam que vulgueu
i pugueu gaudir durant tot l’any juntament amb
nosaltres.
Com a associació gastronòmica i cultural que som
podem estar ben contents d’aquest any que hem
passat.
No volem deixar passar l’oportunitat de donar les
gràcies als dos batles que hem tingut enguany que en
tot moment ens han posat les coses fàcils i  han
recolzat  les nostres iniciatives i propostes.
També volem agrair, una vegada més, la gran
disponibilitat de cada un dels bars de Mancor i les
facilitats que ens posen a l’hora de fer alguna activitat
col·laborativa.
L’any 2015 ja ha passat i amb ell un bon sac de
records. Des de la Comfraria Cervesera Llépols del
Llúpol volem desitjar a tot el poble de Mancor un
feliç any 2016, pau, salut, amor i cervesa artesana
per tothom!
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ENS HEM DIVERTIT MOLT PREPARANT LES FESTES

CEIP MONTAURA
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AMATEURS SEGONA REGIONAL
Després de la jornada 17 el Montaura ocupa el vuitè lloc
de la classificació amb 30 punts a només 5 punts dels
llocs que donen accés a la Primera Regional. Ha guanyat
9 partits, n’ha empatat 3 i n’ha perdut 5 amb un balanç de
39 gols a favor i 22 en contra.
Golejadors
Llorenç Seguí: 8, Adrià Real: 5, Francisco M Plomer: 4
JUVENILS PRIMERA REGIONAL (GRUP B)
Els juvenils ocupen el divuitè lloc de la classificació amb
10 punts després d’haver disputat les 17 primeres
jornades. Han marcat 30 gols i n’han encaixat 71.
Golejadors
Monserrat Rubert: 8, Khadime: 7, Gálvez: 2
CADETS SEGONA REGIONAL (GRUP B)
Després de disputar 15 jornades els cadets ocupen la
catorzena posició de la classificació amb 14 punts. Han
guanyat 4 partits, n’han empatat 2 i perdut 9 amb un balanç
negatiu de 16 gols marcats i 43 d’encaixats.
Golejadors
Josep De Luis: 4, Rafel Serra: 3, Borja A Llobera: 2
INFANTILS 2ª REGIONAL (GRUP C)
Els infantils del Montaura ocupen la sisena posició a la
tabla de classificació després d’haver disputat 12 jornades.
Han guanyat 7 partits, empatat 4 i perdut 1 amb un balanç
positiu de 29 gols a favor i 13 en contra.
Golejadors
Nalbantián: 9, Alemany: 7, José Maria Rodríguez: 6
ALEVIN PIMERA REGIONAL (GRUP A)
Els alevins de primera regional ocupen el catorzè lloc de
la classificació amb 9 punts després d’haver disputat les
13 primeres jornades. Han marcat 28 gols i n’han encaixat
38.
Golejadors
Pau Sánchez: 8, Sergi Barragán: 4, Cristian Alberola: 3
ALEVIN ATL. SEGONA REGIONAL (GRUP A)
Després de la jornada 11 el Montaura Atlètic ocupa el
vuitè lloc de la classificació amb 13 punts. Ha guanyat 4
partits, n’ha empatat 1 i n’ha perdut 6 amb un balanç de
44 gols a favor i 38 en contra.
Golejadors
Lucía Corrales: 17, Martí Solivellas: 5, Núria Ballester i
Antonio Manuel Gibert: 4

E S P O R T S
A finals de desembre, així anaven els equips de futbol

BENJAMÍN (GRUP A)
Després de disputar 12 jornades els benjamins ocupen la
catorzena posició de la classificació amb 15 punts. Han
guanyat 4 partits, n’han empatat 3 i perdut 5 amb un balanç
negatiu de 41 gols marcats i 37 d’encaixats.
Golejadors
David Rodríguez: 9, Antoni Maura: 8, Pau Alba: 8
BENJAMÍN B
L’equip dels benjamins B ocupa el dotzè lloc de la
classificació amb 10 punts després d’haver disputat les
12 primeres jornades. Han marcat 22 gols i n’han encaixat
47.
Golejadors
Iker Alemany: 5, Marc Alorda: 5, Mateu Prats: 3
BENJAMÍN ATLÈTIC (COPA FEDERACIÓ)
El benjamin atlètic lidera la taula de la classificació de la
copa federació amb  22 punts després d’haver guanyat 7
partits i empatar-ne un. En només 8 partits ha marcat 64
gols i n’ha encaixat 8.
Golejadors
Sergio Soto: 15, Asier González: 12, Adrián Gea: 10
PRE-BENJAMÍN
L’equip dels pre-benjamins ocupa el desè lloc de la
classificació amb 9 punts després d’haver disputat les 9
primeres jornades. Han marcat 12 gols i n’han encaixat
43.
Golejadors
Rafel Sánchez: 4, Ricardo Daniel Magdalena: 2, Francisco
González: 2
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Podem veure, drets, d'esquerra a dreta, l'Ecònom Miquel Femenia, les germanes, filles del metge, D. Pep,
na Margalida, que després es faria monja i avui encara viu i resideix al convent de clausura de ses

Tereses de Palma, i na Maria; en Pedro Amer "Ullot", el següent desconegut; en Miquel Alorda  "Miquelet".
Davant, asseguts, en Pedro Mateu "cas Metge"; en Pep Bonafé "Botiga Nova"; en Miquel Martorell "s'Hort";
en Toni Mora "Rotgera". També hi anaren, però no estan a la foto, en Tomeu Bonafé "Barraqueta"; i en
Bernat Gual "s'Estany"
Una breu història d'un grup de mancorins i mancorines que l'any 1948 anaren de peregrinació a Santiago de
Compostela. L'any 1936 s'havia arribat a una difícil situació a Espanya en relació a la religió. D'ençà de l'any
1933 (juny 1933) els joves catòlics de les hores s'oposaven al sectarisme religiós de la II República Espanyola.
Un jove dirigent, Manuel Aparici, va parlar amb el Papa Pius XII i li va exposar la situació de la joventut
espanyola i què caldria fer per millorar la situació. Per animar la joventut va sorgí la idea d'organitzar
peregrinacions per retrobar l'Església a través del Camí de Santiago. Però la Guerra Civil Espanyola del
1936-1939 i la II Guerra Mundial de 1939, varen endarrerir aquesta idea.
Fou a l'any 1948 quan és convocà aquesta peregrinació denominada "de los 100.000". Anys de la postguerra
mundial, de cartilles de racionament, de moltes limitacions. Després d'un missatge del Papa Pius XII,
d'esperança, de fe i de fortalesa en el sacrifici, totes les províncies d'Espanya és posaren en marxa. Els
peregrins de Mancor de la Vall eren joves d'Acció Catòlica guiats per l'ecònom, Mn. Miquel Femenia.
El mitja de transport eren camions de carga en bancs de fusta, per aquelles carreteres d'abans, passaren algun
que altre ensurt. A l'arribada a la plaça de l'Obradoiro, que estava repleta de peregrins, era fàcil descobrir
l'esperança, l'alegria i l'oració interior. Malgrat la gran multitud de gent, arribaren a abraçar l'Apòstol Santiago
així com pogueren, fou una gran experiència inoblidable per tots.

Fotografia propietat de Pedro Amer "Ullot",Arreglada per Eduardo Rovira
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora"

IMATGES D'AHIR
Mancorins i mancorines de peregrinació a Santiago - any 1948
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fer  carbó.  Quin  temps  eren  aquells !!.  Una  vegada  acaba  la  festa, abans d'acomiadar-nos

de taules, cadires i tot


