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Mancor fa festa 

Aquest darrer trimestre hem viscut unes festes de Sant Joan que 
s’han caracteritzat per la llarga durada, 12 dies i un cap de 
setmana amb activitats prèvies, i els nombrosos actes que s’han 
fet per a gent de totes les edats. Enguany, en commemoració 
dels 30 anys de la hissada de la bandera municipal, molts balcons 
del nostre poble han lluït amb orgull la bandera mancorina, que 
també ha onejat des del campanar de l’Església durant totes les 
festes.  

A més de les activitats que normalment es feien els darrers anys, 
com l’actuació espectacular i entranyable de l’Esplai s’Estel, 
enguany cal destacar la primera edició d’una cursa popular i una 
volta ciclista pels voltants de Mancor, a més de la tornada del 
teatre i els concerts a la fresca. També ha tengut una gran 
acollida la decisió que es va prendre a la comissió de festes per 
tal de canviar de dia i hora l’actuació dels cavalls de Menorca, 
que enguany han estat el dissabte de capvespre, amb una 
massiva assistència, destacant la presència d’infants i gent major 
que mai abans hi havien assistit atès que es feien de matinada.  

També s’ha de fer esment de l’important augment de 
participants al sopar a la fresca, 611 inscrits, una vintena més 
que l’any passat que hi havia trobada de mancorins i gairebé 150 
més que l’any 2014. Pareix que la idea de fer taulades per grups 
d’amics, algunes decorades de manera molt original, ha animat 
molta gent a participar-hi. Finalment, tot i que s’haurien de 
ressenyar moltes altres activitats que han estat molt ben 
rebudes, cal esmentar el frustrat final de festes que havien de 
fer els dimonis d’Arrels. L’incompliment de les condicions 
pactades amb els representants de la Parròquia per tal de 
decorar el campanar sense posar en perill el patrimoni 
arquitectònic del nostre municipi, han deixat el poble sense final 
de festes. Lamentam que no es pogués dur a terme el fi de festes 
programat. Tot i això, aquestes varen acabar amb la festa 
homenatge als nostres majors, grans referents per a tots 
nosaltres, i una sonada dels Xeremiers. 
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C R Ò N I C A 
ABRIL 

Dia 2 d’abril es va conmemorar el 91è aniversari de la segregació de Mancor de Selva en un acte a 
l’ajuntament. La premsa se’n feu ressò amb aquestes paraules: “El 2 de abril de 1925 Mancor se 
segregaba de Selva y se constituía en municipio independiente. Se celebrò un sencillo acto en el 
ayuntamiento en el que se recordó la efeméride y a algunos de sus protagonistas destacados como la 
maestra Margalida Sintes Carbó y el primer alcalde Bartolomé Reus.”   
Acte seguit es va celebrar una comissió de festes per tal de conèixer, opinar i decidir damunt les opcions 
de cara a les festes de Sant Joan d´enguany. 
Dimecres dia 6 es va fer una xerrada damunt internet segura per a pares i mares, impartida per Ajo 
Monzó, psicòloga especialitzada en educació i forma part de l´esquip d´IB JOVE.  
El mateix dia la premsa publicava un extens article “ Bibliopadrins, el nuevo lector”. Iniciativa de la 
biblioteca perquè sigui un punt de trobada per a gent major de 60 anys. 
Dia 7 d’abril va morir a Inca el mancorí Miquel Martorell Reynés de can “Rata” als 80 anys d’edat. Rebin 
el condol els seus familiars. 
Dia 9 d’abril la premsa va publicar la següent noticia; “Mancor de la Vall se adhiere a la Agencia de 
Disciplina Urbanística”. Aquest nateix dia se celebrà el II Fòrum ciutadà a Mancor a la sala d’actes de 
l’ajuntament. “Vols saber què passa a l’ajuntament? L’equip de govern dóna la cara. Vine i demana el 
que t’interessa”. El batle i regidors exposaren la tasca feta i la prevista a fer durant els propers mesos. Els 
assistents feren preguntes aportacions i suggeriments. 
Dia 12 d’abril la premsa es fa ressò de què l’ajuntament ha començat a instal·lar panells d’informació per 
contrarestar l’eliminació del busteig a les cases.  
Dia 14 la premsa va publicar dues notícies referides a Mancor: “ Nueva mesa de ping pong en la Plaça 
d´Espanya” i “La brigada de Mancor de la Vall arregla un espacio emblemático: sa Placeta des Pou”. 
Dia 15 al Casal de Cultura es va projectar la pel·lícula “Dos mundos que chocan. Hogar dulce hogar”. 
Els nins del CEIP Montaura varen vendre crispetes per recaptar fons pel viatge d´estudis. 
Dia 16 d’abril, organitzat per Llépols del Llúpol, va tenir lloc un tast+tapes+espectacle a cas Puput.  
Dia 15 abril, va morir a Palma el mancorí Miquel Martí Frontera, “Pollet” als 95 anys. Donam el condol 
als seus familiars.   
El diumenge dia 17 al matí es va fer una caminada solidària organitzada per Amunt i Avall, en benefici de 
Huntington (una malaltia neurodegenerativa que afecta els ganglis basals del cervell), X Fràgil (és una 
malaltia genètica que provoca retard mental a causa d'una alteració del cromosoma X), Debra (és una 
malaltia que fa que la pell es rompi amb el contacte amb qualsevol objecte) i Abdem, Associació Balear 
d’Esclerosi Múltiple (malaltia del sistema nerviós concretament dels nervis que formen el cervell i la 
medul·la espinal). 
El capvespre el CE Montaura va organitzar un homenatge, totalment merescut, a Guiem Martorell 
“Puput”.  
El mateix dia 17 va morir el mancorí Josep Martorell Rotger de 92 anys. Donam el condol als seus 
familiars. 
El dimecres, dia 20, es va fer una altra xerrada damunt internet segura . Aquesta vegada es varen tractar 
les socioaddiccions, com detectar-les i com evitar-les.  
Dijous dia 21 al matí, al teatre, es va fer un contacontes “ Mestre Ramon i la màquina de pensar” i es va 
fer entrega dels premis literaris del CEIP Montaura. Un acte englobat dins la celebració del dia del llibre.  
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Al capvespre, els joves feren una reunió, visitaren el seu nou local i començaren a organitzar-se comptant 
amb l´ajuda de l´educadora social. 
Dia 22 d'abril, va morir a Selva, el mancorí Joan Vallori Pizá, de can “Nas”, a l'edat de 92 anys. Rebin el 
condol els seus familiars. 

Dissabte dia 23, dia de Sant Jordi, a la Plaça de 
l´església, es va fer un contacontes: “ La 
llegenda de Sant Jordi… explicada pel senyor 
drac”. Es va fer un taller de punts de llibre. 

També hi havia un mercadet de llibres, i venda de 
coques i begudes pro viatge d´estudis. 
El diumenge, dia 24, es va fer una excursió familiar al 
Castell d´Alaró. El dia va acompanyar, i veient les 
cares, sembla que els va agradar. 

Dia 25 es va traslladar el mercadet del dilluns a la 
plaça de l´ajuntament. 
Dia 27 d’abril va morir na Catalina Móra Fornés 
“Taparera”, a l’edat de 75 anys. Donam el condol a 
tots els seus familiars. 
Dia 28 d’abril va morir en Joan Mateu Riera “Jano” 
a l’edat de 77 anys. Rebin el condol els seus 
familiars. 
Dia 30 es va celebrar una cursa ciclista, que encara 
que no passava per Mancor, sí que es va restringir la 
sortida principal del poble ja que la cursa passava 
per la carretera de Mancor a Inca. 
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MAIG  

Dia 4 va morir sa Pobla el mancorí Jaume Català Gual de 54 anys. Donam el condol als seus familiars. 
Dia 7 es varen casar en Miquel Forteza Manresa amb Catalina Abrines Moranta. Els desitjam molta 
felicitat. 
Dia 11 es va fer una xerrada-taller “Símptoma de Grey, la construcció mediàtica de la sexualitat 
femenina” a càrrec de Meritxell Esquirol per part de l’Escola Genèrica. 
Dia 13 la societat de caçadors de Mancor de la Vall organitzà una jornada oberta per a la vacunació, 
desparasitació i identificació amb xip de mascotes.   
El mateix dia, a la biblioteca, es va celebrar el dia d´Europa amb el conte “El cocodril s´enamora”, a 
càrrec del pallasso Andreu. 

Dia 14 es casaren en Martín Gulliver Suau amb Teresa
Bauzá Calderon. Els desitjam molta felicitat.  
El mateix dia al bar can Bernat es va fer un teatre de Barra 
organitzat per la c.C. Llépols del Llúpol. 
Dia 25 a l´horabaixa i a la sala de l´ajuntament es féu una 
donació de sang. 
Dia 26 de maig es va fer donació de taules i cadires 
antigues, que estaven en desús ocupant un magatzem 
municipal, a una associació que ho farà arribar a Síria  

D
Dia 27 els usuaris del centre de dia acabaren 
d´arreglar les pasteres de sa Font. Allà hi 
sembraren hortalitzes i plantes.  
Dia 29 la premsa publicà un article on es 
comparava el creixement del padró de 
diferents pobles, “El padrón de los pueblos 
mejor conectados con Palma crece un 255 en 
diez años”. Mancor és el que més ha 
augmentat amb un 33,20%. 

El mateix 29 es 
va celebrar la 
diada solidària, organitzada per l´associació Amunt i Avall tornà ser un èxit 
d´assistència i participació. Enhorabona a tots els organitzadors i 
col·laboradors.  

JUNY 

Dia 3 va morir madò Antònia Vallori Seguí, als 97 anys, era la dona més ve- 
lla del poble. Donam el condol als seus familiars. 
Dia 4 es varen casar en Pedro Amengual Mateu amb Ana Maria Morro 
Rotger. Els desitjam molta felicitat. 
El mateix dia a l´Ajuntament es va fer un taller infantil per decorar els carrers 
durant les festes.  
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El dia 5 el diari Ultima Hora publica una informació sobre el patrimoni del nostre poble en relació als 
camins, i diu que l’Ajuntament i el Consell de Mallorca negocien recuperar el camí perdut que unia 
l’oratori de santa Llúcia amb el poblat de Biniarroi.  
Dia 10 se celebrà la cloenda del curs de Taller de Memòria a la sala de l’ajuntament. 
El dia 11 al camp de futbol de Turixant hi va haver una 
trobada d´escoletes.  
La revista Brisas del dia 11 de juny va publicar un reportatge 
sobre l’Agrupació Festa Pagesa del nostre poble. Diu que va 
tenir la primera actuació a les festes patronals de l’any 1981, 
dirigida per madò Joana Rotger; a més dóna els noms de tots 
els integrants, músics, cantaires, balladors. 
També el diari Ultima Hora del mateix dia 11 es fa ressò de 
què, en el marc dels actes de les festes patronals, l’associació 
cervesera Llèpols del Llúpol, va presentar la nova cervesa 
artesana d’estiu tipo Lager amb el nom de “Moscart Voltor”.  
Dies 11 i 12 se va celebrar la XXV Trobada de pintors. Aquesta trobada fou l’inici de les activitats 
programades per l’ajuntament amb motiu de les festes patronals de Sant Joan. 
Dia 18 es varen casar en Francesc Mateu Orfí Zanoguera amb na Júlia Fernández-Ventura Bordoy. Els 
desitjam molta felicitat. 
Dia 21 l’amo en Joan Fontanet “Miet”, la persona major de Mancor, va fer 99 anys. Molts d´anys i amb 
salut!   
Dia 22 l’Associació Amunt i Avall va organitzar la I Trobada de Ball en Línea a benefici de l’Associació 
contra el càncer, a l’esplanada del Casal de Cultura que fou animada per Marga Vachiano. 
Dia 24 va néixer en Pere Campomar Beltran, fill de Gabriel i Maria. Moltes felicitats a pares i padrins. 

Actes més importants de les festes Patronals de Sant Joan 
A més de l’Esport (competicions de Tennis, Tennis Taula, Marxa ciclista, Futbol i Taller de Tir de fona) i 
altres activitats per a nins i nines (Contacontes, Activitats aquàtiques, Patinet en pista, Tombada d’olles i 
altres jocs populars), tot ressenyat al programa, referim a continuació els actes més importants que han 
tengut lloc en aquest mes, d’ençà del dia 12. De la majoria d’ells en teniu informació gràfica a la mateixa 
revista a l’apartat MANCOR HA FET FESTA. SANT JOAN 2016. 
Dies 11 i 12 hi va haver la XXV trobada de pintors. 
Dia 12, Caminada solidària a benefici de l´Associació DEBRA. Projecció del vídeo “25 anys de trobades 
de pintors a Mancor de la Vall”. Ball en línea al Casal de Cultura organitzat per l´associació Amunt i 
Avall. 
Dia 14, Taller Nordic Walking que s´inicià al Casal de Cultura. 
Dia 16, Festa Infantil de l´Escola de tennis al poliesportiu municipal amb la col·laboració del Club de 
Tennis de Mancor.  
Inici de de festes amb cercavila dels xeremiers d´Arrels i posada de dues banderes de Mancor al campanar 
en homenatge als 30 anys de la primera vegada que es va hissar la bandera de Mancor al balcó de 
l´ajuntament dia 17 de juny de 1986. Pregó a festa a càrrec de l´Agrupació festa Pagesa i Homenatge a 
Madò Joana Rotger i a la seva filla Catalina Vallori.  
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Dia 17, Conferència sobre Margalida Sintes a càrrec de Tomeu Ripoll i inauguració de l´exposició dels 
treballs de 1916 a 1929 de les seves alumnes. També s´inauguraren, l´exposició XXV Trobada de pintors 
i una mostra de cadires cordades per l´Associació Amunt i Avall.  
X Moguda Mancorina amb les actuacions de Conia 63, Enrokats, Disccovers i Societa Anònima.  
Dia 18, Valltukada esperant els cavalls. Cavalls de Menorca, acompanyats d’una banda de música. 
Verbena amb Gran Orquestra Casino i 4L. 
Dia 19,  Concert de sant Joan pel Cor de Mancor a l’església. 
Musical s´Estel a càrrec del Club d´esplai s´Estel, a la plaça d’Alt. 
Dia 20, Exhibició de gimnàstica artística a càrrec del Club Arthemys d´Inca. 
Nit de Música per als Sentits, concert de piano a la Plaça de l´Església a càrrec del pianista Stephen Blue. 
Dia 21, Taller per a riders, pares i mares: “ Quant coneixes de l´afició del teu fill?”. 
Ruta de tapes per a diferents bars i restaurants del poble.  
Concert de O´veus a la Plaça d´Alt. 
Dia 22, Teatre a la fresca amb l’obra “Overbooking” a càrrec  de la companyia Xamo Xamo. 
Dia 23, Sopar a la fresca amb més de 600 persones. Les taules ocuparen la Plaça d´Alt i part de la Plaça 
de l´Ajuntament. A diferènia d´anys anterior cada grup reservava taula i duia el seu menjar. Molts grups 
aprofitaren per a decorar les taules d´allò més vistós. Dos glosadors i una glosadora animaren el sopar. 
Dia 24 diada del Patró, Passacarrers pels xeremiers d´Arrels. Se celebrà l´ofici solemne amb ball de 
l’Oferta a càrrec de l´Escola de ball mallorquí.  
Actuació dels cavallets d´Arrels amb el seu ball i Batalla festiva, seguit d´un aperitiu a la mateixa plaça. 
XLI Homenatge a la Gent Gran que fou presidit pels gegants d´Arrels.  
El batle i el rector explicaren el motiu pel qual no hi hauria el final de festa previst (l´actuació dels 
dimonis i els castells de focs artificials). Una vegada lliurats els objectes i també durant la berenada, els 
xeremiers d´Arrels sonaren. S´amollaren uns quants coets i es varen donar per acabades les festes. 
Dia 25 al Cantó d´en Xoroi hi va haver el tir al plat, amb la col·laboració de la Societat de caçadors de 
Mancor. Aquest sí que fou el darrer acte de les festes. 
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L’AJUNTAMENT INFORMA 

P L E N A R I S 

Plenari Ordinari del mes de maig 
1.Autoritzar addenda al conveni del servei de subministrament d’aigua potable per transmissió de 
participacions. 
En data 8 de maig de 2007 es va signar contracte de gestió de servei d’aigües amb l’empresa Aigües del Municipi 
de Selva i en data 5 de setembre de 2012 es va aprovar la pròrroga de concessió del servei igual fins al 8 de maig de 
2032. 
En data 22 de juliol de 2015 Aigües del Municipi de Selva va sol·licitar autorització per la transmissió de 
participacions socials de l’entitat mercantil Aigües del Municipi de Selva, S.L. a l’entitat Antonio Gomila S.A. i 
així subsanar el possible defecte de forma del negoci. 
En data 26 de febrer de 2016 l’Ajuntament de Mancor de la Vall va sol·licitar informe de legalitat i procediment de 
l’expedient al Consell Insular de Mallorca 
En data 17 de març de 2016 i RGE 234 l’Ajuntament va rebre informe del Consell Insular. 
Atès que d’acord amb l’informe del Consell Insular “s’entén que aquest supòsit és subsumible dins l’article 112 
TRLCAP que disposa al punt 6: En els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques de la 
mateixa continuarà el contracte amb l’entitat resultant o beneficiària, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions dimanants del mateix, sempre que l’entitat resultant o beneficiària mantingui la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació.”...Per tant no estem davant una cessió del contracte en la qual ha de seguir-se el 
procediment i amb els requisits establerts en l’article 114 del TRLCAP; sinó davant una successió de contractista 
que, al contrari que la cessió de contracte, no necessita l’autorització de l’òrgan de contractació, encara que sí 
que es compleixin els requisits de capacitat, solvència i no estar culpable en prohibició de contractar.” 
Atès que l’empresa Aigües del Municipi de Selva, S.L., en data 30 de març de 2016 i RGE 264 va presentar 
documentació justificativa de reunir tots i cada un dels requisits de capacitat, solvència i no estar culpable en 
prohibició de contractar. 
Per tot això s´autoritza, per unanimitat, la transmissió de l’empresa i unipersonalitat sobrevinguda de tal manera 
que l’empresa que va adquirir les participacions quedarà subrogada en tots els drets i obligacions del contracte. 
2.Autoritzar el pagament extrajudicial de factures 
Atès que durant l’exercici 2016 han arribat factures de prestació de serveis realitzats durant l’exercici 2014 o 2015. 
Es proposa, APROVAR l’expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS per a la imputació 
al pressupost corrent de les despeses dutes a terme en l'exercici anterior, no imputats en el seu moment per falta de 
consignació pressupostària, o per haver-se presentat de forma extemporània, tot això d'acord amb la relació que 
s'acompanya. 
Relació 

NOM DESCRIPCIÓ IMPORT 

Miguel Martorell Asesores Assessorament i confecció de nòmines desembre 2014 288,59

Grup Trui Mallorca Actuacions Festes Sant Joan 2015 12.705,00

Associació intersectorial PIMEM Quota campanya dinamització comercial “Aquest Nadal amb molt de gust” 242,00

Eléctrica Gual Martorell, SL Treballs diversos “Enllumenat públic” 3.946,17

Eléctrica Gual Martorell, SL Treballs diversos “Escoleta” 515,41

Eléctrica Gual Martorell, SL Treballs diversos “Casal de Cultura” 663,79

  TOTAL 18.360,96

Atès que ningú té res a dir, és aprovada per unanimitat. 
3.Aprovació provisional Catàleg del Patrimoni Cultural d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i 
Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Mancor de la Vall  
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El Ple de l’Ajuntament de data 15 de gener de 2015 va aprovar inicialment el catàleg d’interès artístic, històric, 
Ambiental i Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Mancor de la Vall. Dia 31 de gener de 2015 va ser 
publicat al BOIB núm. 16 i en data 12 de novembre de 2015 a un diari de màxima difusió així com a la pàgina web 
de l’Ajuntament. En el termini d’exposició pública únicament es va presentar un escrit d’al·legacions per part del 
Sr. Ignacio Salas Pons, president de la Demarcació de Mallorca i representant del Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
les Illes Balears amb núm. RGE 236. 
Les al·legacions han estat acceptades suposant una modificació de l’ordenança i la memòria del catàleg, 
modificació no substancial com per exigir una nova aprovació inicial i publicació.  
Per tot això s´aprova per unanimitat:  
PRIMER.- Aprovar PROVISIONALMENT el Catàleg del Patrimoni Cultural d’elements d’interès artístic, 
Històric, Ambiental i Patrimoni Arquitectònic del terme municipal de Mancor de la Vall. 
SEGON.- Remetre tota la documentació a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori del Consell de Mallorca 
per a la seva aprovació definitiva 
4.Moció per l’adhesió a querella per crims contra la humanitat comesos durant la guerra civil i el 
franquisme. 
Emparats en el principi de justícia universal, el 14 d'abril de 2010 es va interposar una querella davant els tribunals 
de justícia de la República Argentina amb l'objectiu que s'investiguin crims comesos durant la Guerra civil i la 
dictadura franquista, s'identifiqui als seus responsables i els sancioni penalment.  
Víctimes del franquisme, familiars de víctimes i associacions de víctimes han anat presentant querelles davant el 
Jutjat Nacional de lo Criminal i Correccional Federal Núm. 1, de Buenos Aires. Entre aquestes famílies, 32 són 
balears. L'Associació "Memòria de Mallorca" va presentar una querella col·lectiva per 1.600 víctimes. El Fòrum 
Eivissa i Formentera també va presentar una querella col·lectiva per les víctimes de l'illa.  
El nostre poble no pot quedar al marge d'aquest històric procés per restituir la memòria de les víctimes de la guerra 
civil i del franquisme i reclamar justícia per a tots els represaliats que patiren persecució i repressió. En aquest 
sentit cal recordar que en el nostre poble també hi va haver assassinats, sense anar més lluny, JORDI SAMPOL 
RIERA afusellat , PAU CRESPI I VILLALONGA assassinat, ONOFRE CRESPÍ I RIERA assassinat.  
CONDEMNATS A PERPÈTUA (causa núm. 1005 de 1936) aprovada sentència el 21 de novembre de 1938:  
RAFEL MOYER MORRO, GUILLEM ALBA LLANERAS, BERNARDO POU MAYOL, ANTONIO RABALO 
LOPEZ, JAUME MATEU VICENS, JUAN MARTORELL MARTORELL, JUAN ROTGER VALLORI, 
VICENÇ MATEU SAMPOL, MIQUEL MARTORELL ALBA, SEBASTIÀ RIPOLL MARTORELL,JUAN 
GUAL MORA, JUAN ALBA MATEU, SEBASTIÀ MARTORELL MORRO, FELIP VALLORI SEGUÍ, JAUME 
MARTORELL SEGUÍ, ONOFRE SAMPOL RIERA.  
Altres represaliats i empresonats: JOAN VALLORI BONAFÉ, LLORENÇ ABRINES MIQUEL, FELIP 
MARTORELL SAMPOL, GABRIEL MARTORELL SAMPOL, JAUME MARTORELL MORA, MIQUEL 
VALLORI PASCUAL, JAUME MARTORELL SEGUÍ, TONI MORA MARTORELL, ONOFRE SAMPOL 
RIERA, TONI VICENS MARTORELL, VICENS MARTORELL SAMPOL,MIQUEL POU MAYOL, BIEL POU 
RIERA, FRANCISCA MARTORELL MARTORELL.  
Per tot això el Ple de l'Ajuntament de Mancor acorda: 
1. Adherir-se a la querella nº 4591/2010 pels crims contra la humanitat investigats pel Jutjat Nacional de lo 
Criminal i Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires (República Argentina) que es varen cometre a Mallorca 
durant la guerra civil i el franquisme i a solidaritzar-se amb les famílies i amb les associacions de Balears que s’han 
querellat en aquesta causa.  
2. Donar trasllat d'aquest acord traduït al castellà al Jutjat Nacional de lo Criminal i Correccional Federal nº 1 de 
Buenos Aires (República Argentina).  
La proposta es aprovada amb 5 vots a favor del PSM i 4 abstencions del PP 
5.Moció per l’adhesió a l’Aliança Mar Blava 
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat: 
1.- Oposar-se a tots els projectes d'exploració d'hidrocarburs, en qualsevol de les seves fases, en el Mediterrani en 
aigües actualment sota competència de l'Estat espanyol. 
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2.- Adherir-se a l'Aliança Mar Blava, plataforma intersectorial que el seu objectiu és parar definitivament els 
projectes de prospeccions petrolíferes actualment en tramitació, aconseguir la declaració per Llei del Mediterrani 
espanyol com a zona lliure de prospeccions d'hidrocarburs i preservar la riquesa ambiental, així com l'ocupació, el 
benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar d'un medi ambient sa. 
7. Precs i preguntes 

El PP fa els següents precs i preguntes, amb les respostes de l´equip de govern 
1.- Des del Partit Popular consideram que el servei d’informació a temps real usant el WhatsApp és una eina 
eficient i vàlida, ara bé trobam que s’hauria de compaginar amb el sistema de fulletons porta a porta. El sistema 
tradicional usat fins ara, és ben necessari perquè gran part de la població major, i no tan major de Mancor 
estigui informada.  
Recordam a l’equip de Govern que part de la ciutadania de Mancor no disposa d’aquest servei, i per tant no està 
informada. És cert que heu col·locat de manera estrategica panells informatius, però pensam que no és suficient, 
per això demanam si hi ha la possibilitat de reconsiderar la vostra postura i utilitzar els dos sistemes 
d’informació.   
Resposta: 
Volem recordar que tota aquella informació que entenem important, com el programa de Festes de Sant Joan o els 
bans urgents, se seguiran repartint porta a porta. Per altra banda, tota la resta d’informació, que cada dia se’n genera 
de nova que abans no es feia arribar a la gent, la seguirem reenviant i publicant a través de Facebook, Whatsapp i 
els nous panells informatius col·locats a llocs estratègics del poble. Així tenim la possibilitat d’enviar molta més 
informació que fins fa uns temps i no embossarem les cases amb fins a 3 o 4 fulletons setmanals.  
Hem pogut comprovar que cada dia més i més gent es dóna d’alta al servei de Whatsapp i en el servei de Facebook 
hi ha més gent visualitzant la informació. Així i tot, s’han comanat 7 vitrines per penjar-hi informació que es 
col·locaran en punts on arribaran a tota la ciutadania i farem una nova campanya per recordar que la gent que 
vulgui estar informada ho pot fer a través de tots aquests serveis. 
2.- Des de fa uns mesos hem pogut veure que l’enllumenat públic presenta diferents avaries i falta de 
manteniment, el partit popular considera que és urgent posar una solució en aquest problema, ja que alguns 
dies hi ha carrers sense llum,  faroles que s’encenen i s’apaguen  contínuament i altres que ni s’encenen. Per 
això demanam que en la mesura de lo possible se solucioni aquest problema, que ja ocasiona molèsties als 
veïnats de la zona.  
Resposta: 
Aquest no és un problema de fa uns mesos, sinó que fa anys que passa i en som ben conscients. En aquests 
moments estam fent una repassada exhaustiva als carrers durant el vespre per poder passar el llistat de totes les 
avaries a les dues empreses que ens duen l’enllumenat públic per tal que ho solventin quan abans millor. 
3.- Durant aquest darrer mes la brigada municipal ha restaurat, si és així com ho podem dir,  la teulada dels 
rentadors de  Sa Font. Hem pogut veure que no compleixen cap norma de seguretat, els operaris no duen arnés 
ni casc, com també l’“andamio” no està ben col·locat li falten creus, ses plataformes han d’anar a d’alt de tot de 
cada cos, a part de què hi ha d’haver una barana a tot es perímetre.  Consideram que és una falta de 
responsabilitat per part de l’equip de Govern i demanam que s’exigeixi el compliment de les normes de seguretat 
així evitam accidents innecessaris.   
Resposta: 
Sabem que el material amb el que comptàvem fins ara és obsolet i podria ser que no arribi a complir al 100% la 
normativa de seguretat al treball, per això estam mirant diferents pressuposts per renovar totes les bastides que 
tenim a l’Ajuntament a fi de poder-les utilitzar amb total seguretat. Demà s’acabaran les obres de millora en l’espai 
de Sa Font, i els operaris no començaran cap altra obra amb aquests materials. Esperam que a l’hora d’instal·lar el 
paperí per les festes patronals ja tenguem tot el material renovat, i amb les mesures de seguretat que marca la 
normativa. Aquesta falta de responsabilitat que exigiu al nou equip de Govern no és tal. Nosaltres ja estam fent 
passes per canviar les bastides que fa tants i tants anys que no s’havien renovat. 
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A més el Sr. Joan Toni Ripoll demana: ¿Que ha passat amb el jurista Mateu Canyelles fins ara jurista de 
l’Ajuntament? 
El batle li contesta que l’equip de govern ha decidit diversificar el serveis. El Sr. Canyelles durà temes puntuals a 
més del contenciós-administratiu de Biniatzent i el Consell insular col·laborarà sempre que pugui informant alguns 
altres temes i de forma gratuïta. 

Ple extraordinari del 31 de maig: 
Sorteig de les Meses electorals per a les Eleccions de dia 26 de juny de 2016 

Ple extraordinari del 15 de juny: 
1.- Pressupost 2016. El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable dels regidors del grup Més per Mancor 
i l’abstenció dels regidors del Partit Popular aprova: 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost de la Corporació Municipal format pel present exercici 
econòmic 2016, amb el següent resum per Capítols: 
PRESSUPOST GENERAL 2016 
Estat de despeses: 
 Capítol 1r.-  Despeses de personal 476.923,51€ 
 Capítol 2n.- Despeses en béns corrents i serveis 509.345,54 € 
 Capítol 3r.-       Despeses financeres 2.124,92 € 
 Capítol 4t.- Transferències corrents 159.600,00 € 
 Capítol 6è.- Inversions 295.201,02 € 
 Capítol 9è.- Amortitzacions de préstecs 29.135,01 € 
 Total despeses ........................................... 1.472.330,00 € 
 Estat d’ingressos: 
 Capítol 1r.- Imposts directes 366.000,00 € 
 Capítol 2n.-  Imposts indirectes 11.100,00 €  
 Capítol 3r.- Taxes i altres ingressos 259.218,79 € 
 Capítol 4t.- Transferències corrents 529.583,21 € 
 Capítol 5è.- Ingressos patrimonials 2.100,00 € 
 Capítol 7è.- Transferències de capital 304.328,00 € 
 Capítol 9è.- Concertació de préstecs bancaris 0,00 € 
 Total ingressos........................................... 1.472.330,00 € 

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost i la Plantilla de personal. 
PLANTILLA  DE PERSONAL 2016 
FUNCIONARIS Núm. places Partida 
A.- Funcionaris amb habilitació nacional   
A.1 Secretari – Interventor 1 920/12000/01 
B.- Funcionaris de la pròpia Corporació   
B.1 Administratiu Administració Gral. Grup C 1 920/12000/01 
B.2 Policia Local. Grup C1 1 132/12000/01 
PERSONAL LABORAL   
1.- Personal laboral fix   
1.1 Oficials 1a., serveis varis                                     1 169/13000/01 
1.2 Auxiliars administratius 2 920/13000/01 
1.3 Auxiliar biblioteca 1 334/13000/01 
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2.- Personal laboral eventual   
2.1. Tècniques en educació infantil                              3 321/13100/01 
2.2 Auxiliar en educació infantil 1 321/13100/01 
2.3 Treballadores Centre de Dia 3 233/13100/01 
2.4 Serveis de manteniment. Borsa de crèdit - 169/13100/01 
2.5 Serveis esportius. Borsa de crèdit - 341/13100/01 
2.6 Personal neteja centres públics. Borsa de crèdit - 152/13100/01 

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost, en forma i en termini reglamentaris i cas que no es presenti cap 
reclamació, tenir-ho per aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. 
2.- Donar compte de la renúncia de la regidora Leonor Coll Reynés. 
Prèvia lectura de l’escrit de renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament de Mancor de la Vall presentat per la 
Sra. Leonor Coll Reynés s’acorda sense discussió: 
1.- Donar-se per assabentat de la renuncia formalitzada en forma que estableix l’article 9 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986. 
2.- Declarar la vacant de regidor/a, elegida per la llista del Partit Popular. 
3.- Posar els fets en coneixement de la Junta Electoral Central als efectes previstos a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General. 
El batle agraeix a la Sra. Leonor Coll Reynés la seva dedicació al poble durant els anys que ha estat regidora 

 

A L T R E S   I N F O R M A C I O N S 
 
A partir de dia 7 d’abril els canvis fets al centre sanitari es fan efectius. La consulta mèdica passa a estar a una sala 
que fins ara s´utilitzava de magatzem. L´administrativa passa a ocupar l´antiga consulta mèdica. D´aquest manera 
s´ha aconseguit optimitzar l´espai per poder garantir una major privadesa a l´hora de dur a terme els tràmits 
administartius. L´ajuntament ha assumit els costos de l´aparell d´aire condicionat nou, la instal·lació de nous 
endolls d´electricitat, telèfon i internet així com el d´arreglar petites fugues d´aigua. L´IBSALUT ha dotat de 
mobiliari nou, els queda pendent insonoritzar les portes.  
Dia 15 d’abril es va publicar al BOIB les  bases de la convocatòria d’un concurs –oposició per formar part d’una 
borsa de treball de treballador/a familiar per a l´Ajuntament de Mancor de la Vall. 
Dia 26 d’abril la premsa informa:  “ Los jóvenes tendrán su propio casal de autogestión en unos meses”.  
Dia 3 de maig es va firmar un conveni entre l´ajuntament i ADISEB per tal d’oferir un servei de suport psicosocial 
a Mancor. Hi haurà 4 hores de servei cada dues setmanes. 
Dia 4 de maig es va dur a terme un ple ordinari a les 17’30 h.  
Dia 5 de maig va haver-hi una avaria i es va tallar el subministrament d´aigua a una sèrie de carrers. 
Amb motiu de la celebració dels 30 anys de la bandera municipal, l’ajuntament informa sobre l’adquisició d’una 
bandera de balcó perquè llueixi a les festes de sant Joan: “Fes la teva comanda a l’ajuntament abans de dia 23 de 
maig. Passar a Ajuntament Informa. 
Dia 1 de juny hi va haver una reunió informativa damunt l´Escola d´estiu a la sala d´actes de l´Ajuntament. 
Dia 7 de juny es publicà un ban del batle on es demana un consum moderat d´aigua potable i tenir en condicions de 
funcionament per reserva d´aigua els dipòsits o cisternens de les vivendes. Durant el mes de juny hi ha hagut talls 
d´aigua degut a rompudes i també talls a la zones en rústic. 
Dia 8 de juny hi  va haver una reunió a l´Ajuntament on es va convocar a totes les entitats i particulars del poble per 
tal d´informar damunt els Programes Comunitaris de persones majors i familiars cuidadors i el Programa de Suport 
Psicosocial. També es va explicar en què consisteix el Taller de memòria i els benefici de participar-hi. 
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ARA HA FET VINT ANYS ... 

Del que passà durant el segon trimestre de 1996 recordarem:  

Que el dia 11 d'abril un foc forestal afectà el bosc de Massanella i a pesar de la important concentració 

de medis contra incendis, el foc es perllongà durant tres dies.  

Que el dia 4 de maig es representà en el Casal de Cultura l’obra "El prometatge i l'aniversari d'Antoni 

Txekov” a càrrec de la companyia Xamo-Xamo de Binissalem.  

Que el dia 2 de juny en el mateix escenari es representà l'obra teatral "El moix amb botes" a càrrec del 

Teatro di Marco.  

Que dia 8 de juny la regidora de l'ajuntament Teresa Casillas Fontanet fou atropellada per un cotxe a 

Inca. Les lesions no foren importants, però la premsa illenca recollí àmpliament el fet.  

De les festes patronals destacarem el pregó a festa a càrrec d'Antoni Bennássar Cirer, un concert de 

música dedicat als joves, una verbena a càrrec dels conjunts Rodamon i Guantes Negros, una exhibició 

de doma de cavalls a la plaça d'Espanya, la missa del dia del patró amb assistència del president del 

Govern Balear, Sr. Jaume Matas, el XXII Homenatge a la gent gran, acabant les festes amb l'obra de 

teatre “Una temporada a ca sa dida".  

L'entrevista del trimestre fou feta a Ventura 

Fontanet Vicens.  

Que el CE. MONTAURA aconseguí el subcam-

pionat de primera regional de futbol, cosa que 

li permeté jugar a preferent la propera 

temporada. Que l'equip del bar es Forn es 

proclamà, per quart any consecutiu, campió del 

torneig comarcal de futbolet SANT JOAN 1996.  

Que pel mes de juny es jugà, per primera i 

única vegada, un partit de rugby en el camp de Turixant entre dos equips locals de fadrins i casats.  

Que els naixements del trimestre foren: Dia 6 d'abril Magdalena Vallori Valdés. Dia 18 d'abril Magdalena 

Martorell Fluxà i dia 20 d'abril Lleonard Pocoví Ramon.  

Es casaren dia 13 d'abril a la parròquia d'Esporles, Pere Mir Gual i Maria Calafell Rosselló.  

Dia 20 d'abril se celebraren dues noces: José Rubio Pérez i Marta Vila Guasch per una part i per l’altra 

Maria Vicens Pons i Manuel Muñoz Cuenca.  

Sols es registrà una defunció, la de Monserrat Tomàs Galmés, de ca madò Llúcia, als 67 anys.  

(DE MONTAURA, NÚM. 35) 

Efímers equips de rugby de Mancor 
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JORDI VIDAL BERGAS “can Beaces” 
Era el divendres, dia 3 de juny, quan, amb en Biel 
Pocoví, acudírem a la casa on viu en Jordi amb la 
seva esposa i el seu fill. Aquesta casa és coneguda 
per les persones majors per can Ferrà, si bé en Jordi i 
la seva esposa la renovaren fent-hi molta d’obra, fet 
que va canviar la imatge de la casa que hi havia. 
En Jordi just acabava d’arribar de fer feina, ja que té 
una fusteria a Alaró. Ens acomodàrem entorn d’una 
taula camilla i iniciàrem la conversa. 
Jordi, quants anys tens? 
En tenc quaranta-dos. Vaig néixer dia 1 d’octubre de 
l’any 1973. 
Els teus pares encara viuen? 
No, mun pare ara farà denou anys que va morir, va 
morir molt jove, era dia 18 de juny de l’any 1999, 
només tenia cinquanta-sis anys i havia estat cinc 
anys malalt; mu mare sí que viu. Mun pare era 
Andreu i mu mare nom Margalida. 
Quina feina feien els teus pare? 
Mun pare era sabater, tota sa vida va fer de sabater. 
Mu mare tenia una botiga que va anar cresquent, ja 
que noltros vàrem ser es primers que veníem peix 
congelat i durant molts d’anys vàrem fer molta de 

feina.  
Quants de ger-
mans sou a la 
família? 
Som tres ger-
mans. Jo som es 
d’enmig. Un ger-
mà, més gran que 
jo, que ha estat 
com si fos es 
pare, i un més 
petit que fa feina 
amb jo, feim de 
fusters. Estic en-
mig des tres.  

 

 
Quins estudis has fet? 
He fet ets estudis bàsics. Es parvulari, que es deia 
llavor, el vaig fer a s’escola pública d’Alaró.  

Després vaig fer de primer fins a vuitè. Tot va anar 
molt bé, però jo, encara era ben petit, ja anava a cas 
fuster a cercar fustes. Sempre volia fer de fuster. 
Vaig anar a estudiar a s’Institut Berenguer d’Anoia 
d’Inca, però me vaig cansar i no vaig seguir, es 
segon any ja no el vaig acabar. Vaig dir a mun pare 
que volia anar a fer feina. 
Recordes si feres la primera comunió? 
Sí. A ca nostra catòlics, apostòlics i romans. Hi 
havia es rector, D. Sebastià Jaume, que havia estat 
vicari, va viure molts anys a Alaró, l’estimaven molt; 
va morir, ja jubilat, a Alaró.  
Començares a fer feina com a mosset? 
Sí, en quinze anys; encara no me podien assegurar. 
Vaig anar a una fusteria que les deien ca ets 
inqueros, molt a prop de ca nostra.  
Després, com arribares a tenir una fusteria pròpia? 
Allà on anava, es vells se varen jubilar i quedaren 
dos cosins, un fill de cada mestre meu, però no 
s’entengueren i se separaren. Jo vaig quedar amb un 
però, després d’un any i mig, s’altre va venir a 
cercar-me i me va oferir el doble de lo que guanyava 
i me’n vaig anar amb ell. Allà vaig estar fins que 
vaig acabar sa mili. 
Quan vaig acabar es servici vaig estar dos anys amb 
ell, però després aquest homo, per circumstàncies de 
sa vida va tenir un mal moment, ses coses no li 
anaven bé i em digué que jo li era feixuc. El vaig 
deixar i vaig anar a fer feina a Campanet i després a 
Palma. 
Fins quan feres feina a Palma? 
Em vaig cansar d’anar i venir. Mun pare estava ja 
molt malalt, en fase terminal de la seva malaltia. Per 
altra part sa botiga que tenia mu mare, com ses 
botigues llavors, va anar a menos. Jo li vaig dir a mu 
mare que si llevava sa botiga jo muntaria una 
fusteria. Vàrem haver d’adaptar sa casa un poc per 
fusteria. Vaig començar a arreglar persianes pes 
meu compte. Poc a poc vaig arribar a tenir una 
feinada, vaig arribar a tenir quatre homos. Teníem 
feina a tope.  
El teu germà ja hi feina feina? 
Jo vaig començar dia 7 de gener del 97 i es meu 
germà va començar pes gener del 98.  

En Jordi amb na 
Maria Bel i el seu fill 
Toni 
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I el teu germà major on fa feina? 
Fa feina a Palma, està a Natzaret, ja fa més de 
quatre o cinc anys.  
Has parlat del servei militar, on el feres? 
A Son San Joan. Es meu reemplaç ja va ser des 
darrers que feren es servici.  
Bé, Jordi, ara podem avançar un poquet més. Com 
vares conèixer la teva paloma, la teva dona? 
Això és una història molt guapa. Ella va venir de 
delegada de Sa Nostra a Alaró el 2003 i va 
començar a captar clients. Un dia, un amic meu em 
digué que la delegada de sa Nostra li havia dit: “vull 
conèixer es fuster, vull xerrar amb ell”. Mira vàrem 
xerrar i encara xerram, i ja fa 14 anys. 
Quan vos casàreu? 
La vaig conèixer el 2004 i mos casàrem el 2005, dia 
16 de juliol. 
On vàreu viure de casats? 
Ella ja vivia a Mancor, ja havia arreglat aquesta 
casa i passàrem a viure aquí. Cada dia vaig i venc 
des d’Alaró on tenc sa feina. 
Teniu un fill? 
Sí. Tenim un nin, que té 9 anys i aviat en farà 10.  
Bé, Jordi, pasem ara a les teves aficions, 
concretament les teves competicions, jo no sé 
exactament quin tipus d’esport és? 
Lo que m’ha passat va un poc escalonat. Ho compar 
a un brillant que primer és una pedra bruta i poc a 
poc es va polint i arriba a ser un brillant. Jo de ben 
petit, ben petit, me vaig enamorar des caçar, casi 
només tenia 6 anys i anava a caçar amb mun pare, al 
cel sia, amb filats. Només hi anàvem es diumenges. 
Això no me bastava i amb sos amics de mun pare hi 
afegírem es dissabte. Anàvem es matí a s’Oliveret i 
s’horabaixa a Son Bergas.  
Ets amics de mun pare també eren caçadors 
d’escopeta. Llavors no podies tenir escopeta fins es 
14 anys, i havies d’anar acompanyat d’un major. Jo 
vaig demanar per fer-me sa llicència d’armes. Mu 
mare no ho volia de cap manera, però mun pare hi 
va accedir i me va regalar, en es 16 anys, una 
escopeta i vaig començar a caçar tords amb 
escopeta. Això no me va bastar i no me vaig 
conformar. A rel de molts de vídeos que  tenc,  tenc  
 
 

 
unes 300 cintes de caça, vaig conèixer o me feren 
conèixer sa caça amb ca de mostra. Què és això? Hi 
ha unes races de cans que se diuen cans de mostra, 
perquè quan troba sa perdiu, sa cega, es conill, es ca 
la mostra, queda ben parat i espera que l’amo hi 
vagi.  
Vaig començar a comprar es meu canet. Llegir un 
poc sobre el tema, veure vídeos, escoltar gent. No me 
vaig conformar, volia qualque cosa més, i me vaig 
posar a caçar cegues. Això va arribar a ser tan 
obsessiu que només vivia per allò. Caçava cegues 
amb Braco, un ca de raça Breton que són cans 
continentals. Hi ha races continentals i races 
britàniques. Hi ha es Setter i Pòinter anglesos, es 
Bretons són de Bretanya, es Bracos són alemanys, es 
Espinones són italians, es Perdiguero portuguès. Jo 
me vaig aficionar a aquestes races. Podem dir que es 
Setters i es Pòinters anglesos són es dos fórmules 1 
de la caça; són es cans que donen més prestacions, 
que fan més 
terreny. Me 
vaig inclinar 
ja cap a es 
Pòinter i me 
vaig posar a 
caçar cegues 
un grapat 
d’anys. 
Com es fa 
aquest tipus de caça? 
Bé. Primer com t’he dit això és una forma de vida, 
no només hi vius tu, hi fas viure ets altres. Només 
esperes que arribi Tots Sants per treure es ca amb un 
picarolí dins es bosc. Quan es ca queda parat davant 
una sega, no se mou, es picarol s’atura i dur un 
collar electrònic que fa un renouet (pic, pic); així tu 
saps on tens es ca. Vas en es ca i li dius anem-hi, i es 
ca te dur, molt poc a poc, cap a sa cega. Ella 
s’aixeca i tu remates amb s’escopeta i la mates. Ho 
vaig fer molts anys. Era tan important tenir això que, 
després de sa dona i es fill, per a mi era lo més 
important, així de clar t’ho dic. Jo hi havia setmanes 
que passava vint-i-quatre hores caminant; anava a 
caçar dimarts, dijous, dissabte i diumenge.  

Com arribares a la competició? 
 

Un PÒINTER 
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Per jo va començar a ser un problema haver de 
matar cegues i quan m’aixecava es dematí per anar 
a caçar, pesava més es problema d’haver de matar 
cegues que es gust que jo hi passava. Això me va 
arribar a llevar sa il·lusió. 

Després vaig conèixer un homo de Santa Maria, que 
ha vengut molt a Mancor, en Llorenç Pol Bover. És 
com si fos mun pare, crec que, després des meu 
sogre, ja ve ell. El vaig conèixer perquè li vaig 
comprar un Pòinter. Tenguérem molt de contacte i 
quan va venir sa temporada de caça me vaig enxufar 
a ell. Em va fer veure que lo que jo feia, no estava 
malament, però ell sí que disfrutava amb lo que feia i 
era d’una altra manera. Ell no caçava per un 
número de peces en concret, arribava a ca seva 
satisfet tant si n’agafava dues, tres, com cap; havia 
disfrutat des ca. Jo, de tot d’una no ho entenia, 
suposava un canvi de xip gros en molt poc temps. Ell 
m’ho va fer entendre, només mostrant-me com feia 
ses coses. Me vaig donar compte que lo que feia ell a 
jo m’omplia.  
Així va ser com canviares de mentalitat, podem dir? 
A partir de llavor, vaig comprendre que, a part des 
caçar, era  molt  important fer  moltes  coses  amb so  

 
ca. Me’n podia anar allà on volgués, fins i tot a un 
hotel amb so ca, sense cap problema. 
Ara vull recordar —se m’ha oblidat— jo era molt 
aficionat en es Pastor alemany, en vaig tenir un 
parell. Vaig fer a València un cursets d’entrenador 
amb una campió d’Espanya. Me n’hi vaig anar amb 
17 anys, casi no havia sortit de Mallorca.  
Tornant a lo que parlava abans, vaig veure que 
aquell home, en Llorenç Pol, disfrutava des cans, 
encara que no fos temps de caça, perquè havia 
d’ensenyar-los i disfrutava sempre. Me vaig aferrar 
a ell. Un bon dia em digué que tenia un bon ca molt 
interessant per jo. Poc a poc, casi sense donar-me’n 
compte vaig tenir quatre o cinc Pòinters criats seus. 
Un bon dia, ell era aficionat en es concursos, ell 
anava deixant es caçar i concursava més. Li 
interessava més disfrutar es ca en es cent per cent i 
anar en es concursos.  
Què passava en es concursos? 
Per tenir bons cans per anar a concursar, lo darrer 
de tot era es matar. Això va ser mal d’entendre per 
jo. Noltros entrenam sense morts. Jo, l’any passat, 
vaig estar moltes hores amb sos cans i no vaig matar 
cap perdiu ni cap cega. Amb això vull aclarir que jo 
no estic contra sa caça, jo som caçador fins a sa 
medul·la.  
Aquest home em va mostrar lo que feia amb sos seus 
cans en es concursos. Un bon dia vaig anar a xerrar 
amb ell i li vaig dir: “Llorenç, jo vull ser conductor 
de cans”. Conductor de cans vol dir que tu, es dia de 
concursar, amolles s’animal i l’has de conduir cap 
allà on te pareix que hi ha sa caça i es ca ha de fer 
lo que toca. Ell me digué que estava molt content, 
que hi aniríem plegats i faríem, entre cometes, com 
una petita societat, i veurem com va. Me vaig posar 
amb ell, m’ha ensenyat molt. He mirat molt, he vist 
molts vídeos i he llegit sobre es tema.  
Arribà un dia que li vaig demanar per anar a un 
concurs. Li vaig demanar que em deixàs algun ca 
des seus. Me va deixar en Bit de can Perot, un ca que 
encara viu, però ja és molt vell. Era un Pòinter criat 
seu. Em digué: “vine a cercar es ca i ves en es 
concurs”.  
Vaig anar en es primer concurs, aquí a Mallorca, a 
sa Pobla, i es ca va guanyar “de calle”, es ca, jo no. 
Podries concretar un poc més i dir en què consistia el 
concurs? 

En Jordi amb el seu Pòinter 
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Es nostres concursos són bastant complicats. Noltros 
amollam britànics, només Pòinters. Es britànics fan 
una bateria. Tenim, per exemple, vuit cans, feim 
colles, corren de dos en dos; en aquest cas serien 
quatre colles. Jo amoll un ca i es company amolla 
s’altre, jo a la dreta i ell a l’esquerra. Es cans, 
segons sa modalitat que facin —hi ha tres 
modalitats, caça pràctica, busca de caça i gran 
busca— podem dir, perquè s’entengui, sa primera, 
segona i tercera divisió. Aquí a Mallorca se fa sa 
caça pràctica; a sa península jo faig busca de caça. 
Allà també fan gran busca.  
Un cop amollat es ca, què ha de fer? 
A sa caça pràctica, ha d’anar de setanta a cent 
cinquanta metres de dreta a esquerra i sempre ha de 
dur es vent de cara. Quan volta sempre ha de voltar 
cap endavant i sempre davant des conductor. Si volta 
cap endarrere no t’eliminen però te lleven puntuació. 
Degut a què són dos cans, s’han de creuar i no s’han 
de molestar. Després ve lo difícil, per exemple es teu 
ca troba una peça (perdiu o altre) queda en mostra, 
queda quiet. Es meu ca que ho veu, ha de quedar 
parat per no molestar s’altre. Ve es jutge i et diu 
“puedes servir el perro”. Pot passar que es meu ca 
que està parat se mogui i faci fugir sa perdiu, ell 
queda eliminat. Si es mouen tots dos, queden 
eliminats tots dos. Tu serveis es ca, s’aixeca sa 
perdiu i tu amb una detonadora (un revòlver o una 
detonadora de bolígraf) fas un tro i has guanyat. 
Però no acaba aquí perquè ha de córrer de deu a 
vint minuts. Tornes amollar es ca i es fa sa segona 
actuació. Això sempre se sol fer a camp obert.  
Concretant, cap ca no es pot moure ni un mil·límetre, 
no pot molestar s’altre. Tots es cans en parar sa 
perdiu han d’esperar que l’amo (el conductor) hi 
vagi. Quan han actuat tots es cans, es que han fet 
punts són cridats en es cobro. Maten una perdiu, es 
ca està devora jo, i es jutge tira sa perdiu un tros 
enfora i me diu: “puede mandar el perro a cobrar”. 
Jo li dic en es ca: “porta”, “cobra” o “dassa”. Es 
ca se n’ha d’anar i ha de dur sa perdiu. 
Del que m’has contat, deduesc que el més important 
és ensinistrar el ca, ensenyar-lo bé amb paciència? 
Sí. Lo que és més important és entrenar es ca. Avui 
s’ha de fer aquest entrenament en positiu, no 
serveixen es mètodes d’abans que es donaven en es 
cans, sa gent anava molt equivocada, i ensenyaven  

 
es cans a base de garrot per donar-los a conèixer lo 
que havien de fer. Lo millor és entrenar-los en 
positiu, motivar-los pot ser amb un motivador, una 
pilota de tennis, un mocador, etc. o també amb 
menjar. Jo tenc un rater aquí i no canta perquè no 
pot xerrar. Noltros lo que feim, mos ajudam d’un 
collar, les posam un collar d’entrenament. Hi ha 
molts que critiquen aquest collar sobretot es que 
defensen ets animals. No es ver lo que diuen. Aquests 
collars sí que enrampen, però no s’ha d’emprar un 
collar si no en saps ben bé el funcionament, ja que 
pots equivocar s’entrenament i es ca ja no servirà 
per lo que tu vols. 
Com es diuen aquests concursos? 
Pruebas de campo con adjudicación de CAC o 
CACIT és lo que va fer es ca es dia que va guanyar 
sa copa. Hi ha quart, tercer, segon i primer 
excel·lent. Després hi ha primer excel·lent CAC, que 
és sa matrícula d’honor. Si es produeixen dues 
matrícules d’honor fan un desempat i trien es millor 
i li donen primer excel·lent CAC CACIT (de tots es 
que hi ha, és es millor des millors). 
Se celebren copa excel·lència, copa d’Espaya, copa 
Iberostar, etc. 

Tu, quins premis has aconseguit de tots aquests? 
Jo tenc tres campeonats de Balears, dues copes 
President, Campeonat d’Espanya. Enguany havia 
d’anar en es Campeonat d’Europa i no hi vaig poder 
anar per falta de mitjans. L’any qui ve hi aniré, si 
Déu vol.  
Tot això només se resumeix amb molta dedicació, 
modèstia. Lo que vull que quedi clar en aquesta 
entrevista és que en es cans només els ensenyen ses 
coses només amb sa repetició; repetició i repetició. 
Ells saben com se fa i tu els has d’anar polint.  
A quins lloc tu vas a competir? 

En Jordi recull el trofeu del Campionat d’Espanya 
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Competesc a Mallorca (on ses proves se fan juliol i 
agost). Mos critiquen perquè en aquests mesos es 
cans pateixen molt amb sa calor. Però ja em direu 
quins pagesos et deixaran entrar en es seus sembrats 
en es mes de març, per exemple. A Andalusia feim es 
concursos es febrer o març, que és un temps millor i 
que no implica problemes amb sos camps.  

 
 
Jo entrén a Mallorca i faig cada anys dues o tres 
sortides i anam a entrenar a Toledo. Cada dia que 
anam a entrenar, a més de pagar barco, llit i menjar, 
pagam 100 €. Amb en Llorenç mos partim tots es 
gastos, però són molts de doblers es cap de s’any. 
Quan entrén, partesc a les set des matí de ca meva i 
torn a les 7 des vespre. Tenc una dona que me 
comprèn, a qui vull aprofitar per agrair la seva 
comprensió. 
Fins aquí podem veure que hi ha moltes coses. 
Confiam que en Jordi, abans de publicar-ho a la 
revista, ho vegi i rectifiqui tot el que trobi. Per jo és 
una temàtica molt poc coneguda. 
Ara, Jordi, ja per acabar, ens podries respondre, 
t’agrada viure a Mancor? 
M’agrada molt viure a Mancor. Lo que m’agrada 
més de Mancor, et dic en tota veritat, és que quan 
fuig d’Alaró i vénc aquí, vaig a veure es canets i 
desconnect de sa feina. Quan vivia a Alaró no 
desconnectava mai. Lo únic que enyor d’Alaró és sa 
vida que hi ha a partir des març. Te’n vas a sa plaça 
i hi ha molta vida. Però estic molt bé a Mancor. I 
aquests quinze minuts que hi ha d’Alaró a Mancor 
em  passen  molt aviat; en es  principi era  com si me  
 

 
n’anàs a Pollença, però ara és com si anàs en es 
cantó. 

 

El que tu fas, a més de la feina de fuster, en relació a 
tot el que ens has contat, suposa una forta voluntat, 
una voluntat de ferro i una dedicació màxima. Què 
diries a la joventut del nostre poble? 
Jo ho diria més en es pares. Les diria que lo que s’ha 
de mirar de cercar, primer de tot, és saber lo que vol 
s’al·lot —alerta!, jo no som un pare exemplar, sa 
meva dona té dos nins, es nostre fill i jo—. Crec que 
és una equivocació deixar fer en es fills lo que 
vulguin, jo trob que els han de deixar una llibertat 
però molt controlada. Vull dir que ets al·lots de 
quinze o setze anys, que ja comencen a sortir, han de 
saber es pares quin hobby volen i si els ho poden 
donar i ajudar-los a desenvolupar aquest hobby. Si 
es pares el recolzen i ell ho fa amb ganes, li llevaran 
moltes hores de sofrir. Jo veig que molts de joves fan 
coses i no saben per què ho fan. Es problema més 
gros és que tenen tot lo que volen. 
Crec que hem passat una estona molt agradable amb 
en Jordi i hem conegut moltes coses que ens eren 
desconegudes. Deixam en Jordi, no sense abans 
demanar-li que li enviarem l’esborrany de 
l’entrevista perquè li doni un bon repàs i corregeixi i 
rectifiqui el que cregui, tenint en compte que la 
temàtica ens és desconeguda.  
En Biel Pocoví fa unes fotografies amb els trofeus 
aconseguits per en Jordi, i ens acomiadam, agraint la 
seva col·laboració i el que ens hagi donat a conèixer 
el món dels concursos amb els cans així com és la 
seva vida i el tracte que mereixen. 
 
Jaume Gual i Móra 

En Jordi amb el trofeu de Campió d’Espanya 

Gaudint del trofeo amb l’amic Llorenç 
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ESCOLA DE NINES DE MANCOR (SELVA) (1) 

"DIARIO DE CLASES" Curs 1917/1918. 

L'objecte d'aquest acte és més plàstic que teòric: veure el DIARIO DE CLASES de tres alumnes de l'escola 
pública de nines de Mancor, corresponent al curs acadèmic 1917/1918. La mestra de l'escola era la 
mestra Sintes, que regia l'escola des de l'any 1895 i les tres nines que escrigueren el DIARIO són MARIA 
SEGUÍ GUAL, nascuda l'11 de novembre de 1903, autora del DIARIO del primer trimestre; CATALINA 
SEGUÍ GUAL, nascuda el 12 d'octubre de 1905, germana de l'anterior, autora del DIARIO del segon 
trimestre; el del tercer trimestre és de MARGALIDA MATEU ALORDA, que havia nascut l'1 d‘agost de 
1907. 

En escriure el DIARIO na Maria tenia 14 anys, na Catalina 12 i na Margalida 10. És important el detall pel 
que veurem i direm. 

Na Maria va morir a Lyon (França) en 1923, als 20 anys d'edat. Na 
Catalina era la mare dels quatre germans de so na Vaquera, tres d'ells 
ja traspassats. Va morir el 1978, als 73 anys. Na Margalida, mare d'en 
Biel i n'Antònia de Son Nadal, morí el 
1973.  

Disposam per a l'exposició paralel·la a 
aquest acte una vintena de DIARIS 
TRIMESTRALS de les tres nines, des de 
1915 a 1920 i els considero una joia que 
s'ha de difondre i custodiar com a tal.  
Per l’inexorable pas del temps —la 
Mestra Sintes dirigí l'escola fins al 1923— 
no viu ja cap de les alumnes de la mestra, 
ja que la dona de més edat de Mancor, 
Catalina Suau Martorell, va néixer el 
1923, l'any que la mestra Sintes deixà la 
docència. 

Abans de tractar la meravella del DIARI, convé ubicar-nos en el temps i 
l'espai. El 1917 Mancor era un llogaret de Selva, pobre, molt pobre, l'economia del qual se sustentava en 
el sector primari en exclusiva: agricultura, ramaderia ovina i petits treballs de transformació, sempre 
derivats del camp, i quasi sempre treballant en possessions mancorines o de fora. 

L'analfabetisme era una plaga i l'absentisme escolar (hi havia escola pública de nins i escola pública de 
nines) era escandalós. A demés sabem, per testimonis orals de molt enrere, que l'ensenyament sobretot 
de les nines es reduïa a aprendre les quatre operacions bàsiques d'aritmètica, aprendre a llegir i 
escriure, molta doctrina cristiana i "labores". 

 

      (1) Conferència impartida per en Tomeu Ripoll Pou a la Sala de l’Ajuntament, dins dels actes programats per les Festes 
 de sant Joan, el dia 17 de juny de 2016. 

  Na Margalida de Son Nadal 

Les germanes Maria i Catalina Seguí 
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L'arribada a Mancor de D. Margalida Sintes el 1895 va capgirar, per a bé, el sistema educatiu a Mancor: 
va aconseguir un nou local per a l'escola, va organitzar classes nocturnes, gratuïtes, per pal·liar l'efecte 
negatiu de l’absentisme diürn i, sobretot, inicià una dinàmica educativa completament novedosa per a 
les nines del poble. La visió i revisió dels tres DIARIOS em permet comunicar el que m'han transmès que 
no és sinó admiració.  

Cada alumna elaborava el DIARI anual, enquadernat trimestralment, per tant al final de curs les nines 
tenien tres DIARIOS enquadernats. Com que la vintena d'exemplars són iguals quant al color de la 
portada i contraportada, tots amb una figura decorativa semblant, i tots d'igual tamany, em fa pensar 
que l'enquadernació la feia un professional i el resultat era que a final de curs cada alumna havia 
confeccionat el seu llibre de text. Tots els escrits es feren amb plumí mullat de tinta del pupitre, la 
majoria tinta negra i a cops vermella. Els dibuixos geomètrics en vàries tintes i els artístics en tinta xinesa 
i amb tinta de colors; alguns semblen fets amb aquarel·les. El llapis i la goma no existeixen als DIARIOS i 
les tatxadures tampoc. 

Vist com era Mancor cent anys enrere sembla impossible que d'aquella humil escola, de moltes nines 
amb pares analfabets, es produïssin uns treballs tan pulcres, tan perfeccionistes, tan nets i de tan alt 
nivell. Considerem que l'autora del DIARIO del tercer trimestre tenia 10 anys. 

 

 
A partir d'aquí explicaré el contingut del DIARIO del curs 1917/1918, però les paraules no poden suplir, 
en aquest cas, les imatges. Així que il·lustrarem els comentaris amb fotografies.  

Aconsello passeu per l'exposició de tots els DIARIOS, que s'inaugurarà a continuació. 

L'escola era unitària, això vol dir que hi havia una única mestra per a totes les nines. En el nostre cas les 
tres alumnes, de diferents edats, confeccionaren un DIARIO exactament igual, quant als continguts, tant 
teòrics com pràctics: mateixos problemes de matemàtiques, geometria, física i química, i àlgebra; 
idèntics exercicis de gramàtica, de geografia física i iguals els models de cal·ligrafia. També són 
coincidents els dibuixos geomètrics. Vist un, vists tots. La uniformitat temàtica i formal és quasi 
absoluta, la qual cosa palesa la fèrria disciplina de la mestra i la poca concessió a la llibertat expressiva 
de l'alumnat que només es manifesta en els dibuixos artístics, i les narracions o descripcions 
expressades en forma epistolar o en redaccions. 

Una mostra dels treballs: L’església preromànica de San Juan de Baños de Palència    
i el dibuix dels tres ordres arquitectònics clàssics: Dòric, Jònic i Corinti.
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La mestra Sintes tenia una especial preferència, per la gran presència als quaderns, pels estudis de 
ciències, dibuix tècnic i confecció de plànols i mapes físics amb escala. Els estudis clàssics de lletres: 
gramàtica, història i geografia descriptiva no tenen la intensitat dels anteriors, la qual cosa fa bona la 
dita "cada maestrillo con su librillo". De totes maneres podreu comprovar la perfecció dels quaderns. 

Els exercicis van encapçalats amb una dita moralitzant o higiènica. La malaltia greu i en moltíssims casos 
mortal era la tuberculosi i moltes màximes en van orientades a la prevenció. Al final de març de 1918 es 
poden llegir unes normes en un escrit titulat: "Alfabeto antituberculoso". 

La matèria que més ocupava l'aula de la mestra Sintes era la geometria, seguida de les matemàtiques, 
amb la diferència, però, que de la primera apareixen tot tipus de explicacions sobre angles, triangles, 
polígons etc... prèvies als problemes elaborats amb perfecció tècnica i artística. Les matemàtiques 
queden cobertes amb un seguit diari de problemes sense cap explicació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àlgebra es desenvolupa amb un inacabable nombre de problemes molt ben enunciats i de difícil 
comprensió per unes nines tan petites. El mateix podríem dir de la física i de la química amb nocions i 
problemes de difícil elaboració. 

Les activitats de gramàtica són semblants: cap explicació escrita sobre formes nominals o verbals, ni 
complementàries. Els exercicis són sempre analítics, més o manco exhaustius, segons la formulació de 
l'anàlisi. Veurem alguns casos a la pantalla. Amb tot el curs només consta un dictat. 

La història es resol amb al mètode descriptiu que tots hem estudiat de petits, sense aprofundir gaire els 
continguts ni cap esperit crític: una petita noció de prehistòria i els pobles de la protohistòria, una 
pinzellada de Grècia i Roma i la història d'Espanya des dels cartaginesos i romans fins al rei Alfons XIII. El 
que més en destaca és un petit resum en tinta vermella del tema i, sobretot, les il·lustracions pictòriques 
vertaderes obres d'art. 

La geografia destaca per l'elaboració de mapes, la majoria a escala, perfectes: Selva, Mancor, Illes 
Balears, una col·lecció de mapes d'Espanya i de les regions espanyoles. El més curiós és un mapa 
d'Europa del 1918 de configuració molt diferent a l'actual. 

La història natural destaca sobretot per les il·lustracions que ens atreuen poderosament l'atenció. 

La religió ocupava bastant el treball diari de les nines: història sagrada i doctrina cristiana. El contingut 
de la primera és la història del poble d'Israel a grans trets i el de la segona la normativa religiosa que tots   
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els mancorins de certa edat vàrem fer de petits a l'escola. Una vegada més allò que m'admira de la 
història sagrada els dibuixos que l’il·lustren i no el contingut, que considero molt pobre. 

Hi ha unes matèries que en principi em semblaren estranyes, però, degut al formalisme textual, pens 
que eren estudis propis de la formació de l'època. Una és "derecho", compendi de nocions sobre dret 
familiar i administratiu; l'altra és "economía domèstica", tot un seguit de consells adreçats a les futures 
esposes i mares per dur bé l'economia i la netedat de la casa. La mestra Sintes també dedicava temps al 
"corte" les nines dibuixaven com prendre mides per confeccionar roba de vestir; l'activitat del mes 
d'abril era "medidas para un pantalón de señora". Imaginem com era la mestra una avançada si 
consideram com anava vestida una dona a Mancor l'any 1918. 

Si plàsticament tot el DIARI és una obra d'art, i si tots els treballs de caràcter científico-tècnic tenen un 
nivell, segons el meu criteri, molt superior als estudis primaris, allò que els confereix més originalitat són 
les "cartas" i "composiciones", teoria i pràctica de música i els exercicis trilingües. La mestra Sintes 
utilitzava el gènere epistolar i les redaccions per contar qualque esdeveniment familiar o del poble 
succeïts realment. Així sabem de les beneïdes de sant Antoni, de representacions teatrals a l'escola i 
fora de l'escola, de les excursions que feren durant el curs, de visites de personatges a l'escola... actes 
que he pogut comprovar a l'arxiu d'educació de la Conselleria. 

A l'aula de la mestra Sintes s'estudiava solfeig i se'n confeccionaven 
exercicis. Sabem que tenien un professor de música, pagat per la 
mestra, un capellà de Caimari que va compondre l'himne de 
Mancor, la música del qual coneixem per un d'aquests DIARIOS. 

L'altra novetat, aleshores única, són els exercicis trilingües —
francès, mallorquí, castellà— que apareixen des del primer dia de 
classe. Comencen amb exercicis de vocabulari i es van fent densos 
a poc a poc amb textos extensos escrits en les tres llengües. No 
sabem si es tractava d'un simple copiat, o dictat, perquè no hi cap 
noció gramatical de cap de les tres llengües. Jo pens que es tracta 
d'una expressió comparativa (els textos apareixen paral·lels en 
columnes) per comprovar amb el paral·lelisme gràfic i fonètic 
l'origen comú de les tres llengües. 

Repetesc el que he dit abans: aquest acte val més per les imatges 
que no per les paraules. Esper que les imatges que hem passat i 
l'exposició dels DIARIS, que s'inaugurarà acte seguit, us confirmin el 

treball excepcional fet per tres nines de 10, 12 i 14 anys, ensenyades per una mestra excepcional: Dona 
Margalida Sintes. 

Vull acabar expressant, de nou, un desig: perpetuar el nom de la mestra amb el de l'escola de Mancor: 
"Centre Infantil Públic MESTRA SINTES". 

Gràcies per la vostra presència. 

En Tomeu Ripoll en el moment 
de la conferència 
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MANCOR, LA BELLESA D’UN POBLE 

 
ancor és un poble i participa de la bellesa de tot el que significa aquest concepte. Un poble és una 
comunitat de persones que es troben constantment al carrer, a la plaça, a la botiga… Alguns són 

familiars, amics o veïnats, d’altres potser no els coneguem tant, però també podem palpar com es 
desenvolupa la seva vida al costat de la nostra paret o, com a molt, uns carrers més avall. El poble, 
tradicionalment, ha estat una comunitat viva de veïnats que s’ha acollit, s’ha ajudat, s’ha estimat i 
respectat.  
És ben cert que el Mancor d’avui, com la resta de pobles de Mallorca, ha canviat molt en els darrers anys 
d’aquest segle passat i de l’actual. El nostre poble ha crescut molt en població i també en pluralitat 
d’associacions, pensaments i sensibilitats. I això és bell signe d’una comunitat viva i oberta a un context 
social i polític sempre canviant. No podem pretendre que ara Mancor sigui el mateix Mancor de fa 50 
anys perquè només aconseguiríem un poble anacrònic i fora del temps. Però sí que cal tenir el coratge de 
mantenir viu aquest caliu de comunitat que ens varen llegar els nostres pares i padrins, aquest sentit de 
pertinença veïnal a un poble, que és el nostre, que som també nosaltres mateixos, però en el qual 
convivim de forma molt estreta amb persones que tenen altres perspectives de vida i sensibilitats i que 
també són poble de Mancor. 
I quin és el paper de la comunitat cristiana mancorina 
en la construcció d’aquest poble? Hem d’assumir que 
hi ha algunes posicions que no ens ajuden. No seria 
assenyat deixar-nos endur per un sentiment de 
nostàlgia dels temps passat, quan l’Església de 
Mancor era el centre aglutinador de tot el poble, com 
passava arreu de Mallorca. No podem tampoc de la 
frustració ni d’una posició reactiva davant un context 
social en el qual ja no ens sentim còmodes. Hem de 
tenir clar que el Mancor actual és l’únic que és real, 
l’únic que existeix, i que com a cristians és dins 
aquest Mancor que hem de comprometre i treballar. 
Cal que cerquem el nostre lloc, tant de forma personal com comunitària per fer de Mancor un poble cada 
dia millor per a totes i cadascuna de les persones que hi viuen. 
Però també cal que aquesta posició cristiana es respecti també com a veu dins aquest poble plural de 
Mancor. Algunes persones pretenen que els cristians ens quedem arraconats dins la sagristia, argumentant 
que les qüestions religioses i espirituals són temes que pertanyen a la intimitat personal de cadascú. 
Llavors de l’Església només quedaria l’estendard del patrimoni com a expressió d’una antiga esplendor, 
unes tradicions buides del seu sentit original o, en el millor dels casos, una bona organització altruista o 
educativa. Certament aquest no és el lloc dels cristians. 
Com diu el Papa Francesc, el nostre lloc és enmig del carrer, a la perifèria, encara que a alguns els facem 
nosa. Hem d’estar al bell mig de la societat i des de la nostra identitat, essent qui som, sense deixar-nos 
diluir dins de la massa, la moda o el discurs del poder. A la frontera, n’estam ben segurs, sempre ens 
trobarem amb moltes persones que des d’altres sensibilitats, probablement no-cristianes, també somien 
amb un poble millor i hi volen posar les mans. Junts, uns i altres, a través del diàleg i el treball anirem 
construint aquesta societat en la qual volem viure. Però per entrar en diàleg és necessari que cadascú ho 
faci des de la seva pròpia identitat, aportant el bo i millor de cadascú, que és la única possibilitat 
d’enriquir veritablement el nostre poble. La comunitat cristiana de Mancor, en comunió amb les altres 
comunitats de la Unitat de Pastoral de la Mare de Déu, volem ajudar a fer un poble millor, des del diàleg, 
però sempre partint d’allò que ens defineix, d’allò que més estimam, des de Jesucrist.                         

Equip Pastoral de la Unitat de la Mare de Déu 

M
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DE TOT UN POC ...  COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 
 
Mes d’agost 

El seu nom deriva de l´emperador romà Octavi August. Molt lentament, a l´agost, el dia va minvant i la 
nit es fa cada vegada més llarga. Minut a minut el sol tarda un poquet més a sortir i també minut a 
minut, cada dia avança la seva posta. 

Aquest és un mes de repòs de calor i de secada. Les feines del camp ja estan totes enllestides i els 
pagesos es disposen a gaudir d´un temps de descans, i a celebrar que ja s´ha acomplit un altre cicle 
vegetal. És també el mes de les festes patronals o majors. Aquestes festes són comunes a tots els pobles 
i la seva finalitat originària era la d´obtenir els favors de les divinitats agràries per tal que permetessin 
gaudir dels fruits de la collita.  

Festes 

Dia 2 és la Mare de Déu dels Àngels, festes de la patrona a Pollença amb l’Alborada, els moros i cristians. 

Dia 5 és la Mare de Déu de les Neus. “Mare de Déu de la Neu,/ Vós sou blanca que lluïu,/ per què no el 
me devertiu/ an aquest estimat meu?"  És festa a Bunyola i Santa Eugènia. 

Sant Salvador, dia 6. En realitat no és cap sant, sinó que es tracta de la denominació popular de la festa 
de la Transfiguració del Senyor. És el patró d'Artà 

Dia 8 sant Domènec de Guzman. Va fundar l'orde de frares predicadors o dominics, i va instituir, també, 
la devoció al Rosari. És el patró de Lloret de Vistalegre. 

Sant Llorenç, dia 10. Festa major de Selva i de Sant Llorenç des Cardassar. Fou empresonat i torturat 
damunt unes graelles al foc.  

Dia 15 l'Assumpció. Festa coneguda també com la 
Mare de Déu d'agost, la Mare de Déu morta o 
Mare de Déu del llit. Fan festa a Caimari, Sineu, 
Sencelles, Puigpunyent. 

Dia 16 sant Roc. Era invocat contra la pesta i el 
foc. "Gloriós sant Roc, guardau-mos de pesta i de 
foc." Fan festa a Alaró, Porreres, Cala Rajada, 
s'Alqueria Blanca.  

Dia 20 és sant Bernat, monjo i reformador del 
Cister. Festa patronal a la Real. 

Sant Bartomeu, dia 24. Segons la tradició va morir 
decapitat. És festa gran a Capdepera, Consell, Montuïri, ses Salines, Sóller.  

Dia 31 és sant Ramon Nonat. És el patró de les comares. Diuen que no volia morir perquè no havia nat, 
ja que abans de néixer la seva mare havia mort. 

Llunes 

Lluna nova, dia 2. Quart creixent, dia 10. Lluna plena, dia 18. Quart minvant, dia 25. 
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Refranys  
 “A l'agost, figues i most”. “Sant Ramon tapat, segur aiguat”. “Quan Sant Llorenç porta capa, la pluja no 
s'escapa”. “Des de la Mare de Déu d’agost a Sant Miquel no hi ha cap pluja que faci bé”. “El bolet neix 
per l'octubre però és fill de l'agost”. “Les gallines d’agost les més ponedores són”. “Les nits d'agost són 
de les més clares de l'any”.  

Mes de setembre 

És el mes de la verema i de l´elaboració del vi, una 
activitat que es du a terme arreu de la Mediterrània i 
als llocs de clima semblant. També s´acaben de collir 
les ametlles, i les garroves, i se segueixen collint 
figues. S´arrepleguen els codonys, les magranes i els 
caquis comencen a canviar de color. A les terres de 
secà convé llaurar i preparar el guaret. Aviat es 
començarà la sembra de civada, ordi i faves 
primerenques. Ja ha començat un nou cicle agrari. 
“Pel setembre carabasses, grogues i grasses”. 

Les carabasses es conserven durant molts mesos i tenen abundants propietats. Es consumeixen 
cuinades: cuites, fregides, ofegades o fins i tot gratinades. La polpa s’utilitza per a suavitzar i donar color 
als aguiats i escudelles. 

Festes 

El primer diumenge del mes, enguany dia 4, té lloc a santa Margalida la festa de la Beata, amb processó, 
dimonis i carrosses. 

Dia 8 és la Nativitat de la Mare de Déu, la Mare de Déu de setembre. “A vint-i-u sant Mateu, / a vint-i-
nou, Miquel sia, / a vuit de setembre féu / es naixement de Maria”. Celebren les festes patronals a molts 
de pobles: Alaró, s’Arracó, Banyalbufar, Costitx, Fornalutx, Galilea, Lloseta, Maria de la Salut. 

Dia 11 de matinada tendrà lloc la Pujada a Lluc de la Part Forana, enguany ja la XXXVII edició. 

Dia 12 és la festa de la Mare de Déu de Lluc i del nom de Maria. 

Sant Mateu és dia 21. Treballava com a recaptador d’impostos fins que va respondre a la crida de Jesús. 
Festes patronals a Bunyola. Dia 23 santa Tecla, festes de Biniamar. 

El darrer diumenge de setembre, enguany dia 25, festes de la Vermada a Binissalem. Batalla de raïm, 
festa dels trepitjadors, sopar popular i carrosses. 

Dia 26, festa de los sants metges, sant Cosme i sant Damià. Festa grossa a Pina. 

Dia 29, festa de sant Miquel, sant Gabriel i san Rafel, arcàngels. Festes patronals a Calonge, Campanet, 
Llucmajor i Son Carrió. Dia 30 és la festa de sant Jeroni. 

Llunes 

Lluna nova, dia 1. Quart creixent, dia 9, Lluna plena, dia 16. Quart minvant, dia 23. 

Dia 22 Equinoci de la Tardor, que començarà a les 14 hores 21 minuts. 
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Refranys 

“Al setembre, el qui tengui blat que sembri”. “Al setembre, el vi està per vendre”. “Al setembre, no fa 
cap arruga el ventre”. “Boires de setembre, vent per sempre”. “El mes de setembre, asseca les fonts 
sempre”. “Dels dotze mesos que hi ha, el setembre és el més malsà”. “En setembre, les cabres a la serra 
i el vi a la gerra”. 

Mes d’octubre 

Aquest és un mes trist, i pobre de costums festius de l´any. És important perquè comença la tasca de la 
sembra “Quan l´octubre és arribat, sembra el sègol, l´ordi i el blat". Aquest mes s´obre l´època de caça. 
És un mes dolent per a la pesca, ja que acostumen a regnar els vents pitjors per a la mar —el xaloc i el 
migjorn—, els quals solen dur pluges que sovint degeneren en temporals: "Xaloc i migjorn, la fi del 
món".  

La davallada de la temperatura i el retorn benigne de les pluges alegra de moment els pagesos, que 
esperen que aquesta nova mesada afavoreixi les collites i prepari la terra per a la pròxima sembra. La 
tardor experimenta canvis notables en la circulació de l’atmosfera a les Illes.  

Festes 

Dia 2 festa dels sants Àngels Custodis, aquells que vetllen per cada un de nosaltres. Avui el dimoni va a 
lloure, i per això es creu que és el dia més nefast de l´any. 

Sant Francesc, dia 4. És un dels sants  més estimats i valorats per la seva coherència entre el que deia i 
allò que feia. Va fundar la congregació dels franciscans. És el patró dels ecologistes. 

Dia 7 és la Mare de Déu del Roser. “Mare de Déu del Rosari, /assistiu-me, que poreu; /n’hi ha molts que 
duen creu, / i jo duc creu i calvari”. 

Dia 12 és la festa del Pilar. És una celebració molt pròpia d’Aragó i, més concretament, de Saragossa. 

Dia 15 és la festa de santa Teresa de Jesús. Va viure l’època de la reacció a les reformes (1577). 
Fundadora de molts de convents de les carmelites. Dia 20 és el vespre de les de les verges. 

Llunes 

Lluna nova, dia 1. Quart creixent, dia 9. Lluna plena, dia 16. Quart minvant, dia 
22. Lluna Nova, dia 30. 

Al matí del diumenge 30, es retardarà el rellotge una hora, a les 3 seran les 2. 

Refranys 

“De l'aigua d'octubre i del sol de maig, en neix el blat”. “Dues Mares de Déu l'octubre té: la del Pilar i la 
més lluïda que és la del Roser”. “La pell d'octubre és la millor per la samarra del pastor”. “L'octubre 
mullat, assolellat i fred fa sortir el bolet”. “Quan l'octubre és acabat, tots els ocells d'hivern ja són 
arribats”. “Tronades a darrers d'octubre, any de neu”. “Si a darrers d'octubre sembres ton blat, el 
segaràs més aviat”. 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars: “Per la Mare de Déu d’agost, a les set ja és fosc”´ 
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En el dia de la Mare de Déu d'Agost recordam la mort i la pujada de Maria al regne dels cels. Per altra 
part  és  el  moment  que s'acaba la sega als camps i molts pobles ho aprofiten per fer la festa d'estiu. La 
nit avança i el dia s'escurça.  

Els economistes i els polítics creuen que, amb el canvi d’hora, s'estalvia energia, però aquesta creença és 
enganyosa: segons l'horari d'estiu, el 15 d'agost a les set encara no és fosc. Hi ha un desfasament de 
dues hores entre l'horari solar i l'horari que marquen els nostres rellotges. Aquesta imposició de canvi 
horari cada vegada és més qüestionada pels dubtes que desperta: sovint hi ha qui defensa que són 
pitjors els trastorns físics que afecten les persones que no pas el possible estalvi econòmic en la despesa 
energètica. En castellà diuen: “En agosto, a las siete, sombra en rostro”.  

Usos lingüístics 

Un tallat o un trencat? 

El DCVB d’Alcover-Moll dóna aquesta accepció de la paraula trencat: “Cafè barrejat amb molt poca llet”. 
Era una paraula poc coneguda i a Mallorca s’ha emprat més la paraula “tallat” que és la traducció literal 
de “cortado”. Els lingüistes han donat la paraula “tallat” per bona i s'ha difós en lèxics especialitzats. Hi 
ha gent que defensa “trencat”, al·legant amb raó que la llet no "talla" el cafè, sinó que li "trenca" el 
color. Podem concloure dient que ambdues paraules són vàlides per traduir la paraula castellana 
“cortado”. 

"Tamboret", "escambell"  

Com diríem en català la paraula castellà “taburete”?. Els diccionaris bilingües donen dues traduccions 
possibles de taburete: tamboret i escambell.  

Tamboret és el diminutiu de "tambor" i serveix per denominar determinades peces o instruments. El 
DCVB a l’accepció 8 de la paraula “tamboret” dóna la següent definició: “Seient individual sense 
respatlla, o escambell per a posar els peus”. Té diferents variants segons les contrades: "taburet" a 
Palma, "tabulet" a Manacor, "timburet" a Ciutadella ...  

Escambell és definit al DCVB: “Seient petit sense braços ni respatller”.  Podem emprar les dues paraules, 
si bé la paraula “escambell” és de poc ús entre nosaltres, si en canvi la paraula “tamboret”, i encara més 
“taburet”. De cap manera es pot emprar el castellanisme “taburete”. 

(Extret de Línia Directa, Palma 1992) 

TUMBET 

He cregut interessant posar una recepta de n’Antònia 
Serrano, sobre el tumbet ja que si hi ha un plat que es 
relaciona amb el temps d'estiu és el tumbet mallorquí i 
surt més bo quan les tomàtigues i les albergínies es 
troben en el seu millor moment. És un plat que pot 
servir de guarnició a la carn, ous o peix. Està deliciós de 
qualsevol manera. El tradicional és anar disposant les 
capes d'ingredients en una cassola de fang, i pot servir-
se tant fred com calent. 
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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 
(aprèn i explica acudits que et facin riure), 

11.- Cerca els amics que et fan sentir bé 

 
Ingredients: 
1 kg de patates petites   2 albergínies   1 carabassó    
2 pebres vermells   ½ quilo de tomàtigues Farina    
Alls, llorer i moraduix   Oli, sal i canyella 

Preparació: 

Pelarem les patates i les tallarem a rodanxes. Tallarem les albergínies a rodanxes i les posarem en remull 
dins l’aigua i sal. Tallarem el carabassó també a rodanxes i el salprendrem. Torrarem els pebres, els 
pelarem, en farem trinxes i hi posarem sal. 

Dins una paella amb oli farem paellades —que anirem col·locant dins una palangana— per aquest ordre: 
primer les patates, alls esclafats i sal, després, les albergínies, degotades i enfarinades, i per acabar el 
carabassó enfarinat. 

Damunt hi posarem els pebres torrats, i ho cobrirem amb una salsa que farem dins l’oli que ha quedat 
del fregir amb alls esclafats, la tomàtiga pelada i tallada, llorer, moraduix, sal i canyella. 

(Extret del llibre “Les receptes de na Tonina” d’Antonia Serrano. Ed. Documenta Balear. Palma 1996) 

Jaume Gual i Móra 

 

 
Consells per als infants perquè puguin ser feliços 

Avui que els nostres infants i joves són esclaus i dependents de les maquinetes per tot arreu, si escauen 
bé els consells que dóna la terapeuta familiar, n’Àngels Ponce, i que ens poden ajudar a sortir un poc 
d’aquesta esclavitud i dependència. 
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DE TU A TU 

l magnetisme d’en Nofre Alba Martí és conegut per tothom. Aquest mancorí d’arrel, de Biniatzent i 
de Turixant, va néixer el 27 de novembre de 1994 i actualment acaba els estudis d’Educació Social a 

la Universitat de les Illes Balears. Es caracteritza per ser una persona reservada i discreta, però alhora 
compromesa, amb inquietuds literàries i musicals. Dedica el seu temps a dues grans passions: l’esport i el 
baix, instrument que ha après a sonar de manera autodidacta. 
Una cançó… Rot, de Northlane, és el tema que ara tenc al cap. M’encanta la seva lletra, contagia 
optimisme. Es tracta d’un grup australià del qual vaig viure un concert no fa gaire a París. Veure’ls en 
directe va ser una experiència impressionant. 
Un color... De petit, em fascinava el vermell; però he arribat a la conclusió que m’agraden tots. Ara bé, 
som més de colors apagats, els colors vius no m’atreuen gaire. 

Un animal... El llop! Tot i que no sé ben bé per què... He 
llegit alguns articles sobre aquests animals. M’interessa, 
sobretot, la manera com es relacionen entre ells. A més, 
pens que la imatge o figura d’un llop en si és 
espectacular.  
Una pel·lícula... No som un gran cinèfil, així i tot, 
recomanaria Noviembre. Es tracta d’un film espanyol que 
retrata la vida d’un grup de teatre alternatiu, que 
representa obres de crítica social al carrer. M’agraden 
molt les pel·lícules filosòfiques, amb un missatge, que em 
facin pensar... 
Una persona que admires... Els meus professors de la 
Universitat. Tot i que no hi he tengut una relació molt 
propera, és gent molt professional, apassionada de la seva 
matèria. 
Un desig... Que el món fos més igual, però és difícil. I 
amb el sistema actual, encara més. Patim les 
conseqüències de la globalització. 
Un dia especial... Cada dia! Encara que tenim dies 
millors i pitjors... No m’agrada el costum de viure en el 
futur, pensant en què faré d’aquí a un parell de dies... 

Vull viure el present en consciència plena.  
Un nom d’home... Pau, perquè som molt pacífic. També diria Nofre, pel meu padrí, una persona que 
estim molt. 
Un nom de dona... Júlia. No tenc cap perquè concret... 
Un defecte... Dos: caparrut i orgullós. 
Una virtut... Pens que som molt empàtic, em sé posar al lloc dels altres. No m’agrada fer mal a ningú. 
Estudiant Educació social no puc ser d’una altra manera... 
 

E 
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Un llibre... En podria dir molts, però vull remarcar L’elegància de l’eriçó, de na Muriel Barbery. 
Presenta una història molt emotiva, ben pensada i ben parida, farcida de referències literàries i 
filosòfiques.  
El teu lema... ‘El que una persona pot ser, ha de ser-ho’. Hem de rompre les barreres i les limitacions que 
ens posam a nosaltres mateixos, perquè moltes vegades són fictícies. Estic convençut que el nostre 
potencial és molt gran. 
El teu plat preferit... M’agrada molt la carn acompanyada de verdures. En podria menjar cada dia! La 
pasta no m’agrada gaire. 
Què t’agrada de Mancor... El lloc en si, el fet d’estar envoltat de natura. 
Què no t’agrada de Mancor... Amb tots els respectes, trob que, de vegades, la gent és massa tancada; 
hauria de ser més oberta de ment. 
Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari... Diré na Carme Riera Ramis. Ella sap que l’estim 
molt... A més, crec que les seves respostes poden ser molt interessants. 

Pere Perelló Vallori 

 

 

JOVES EN MARXA 
Aquesta primavera des dels Serveis Socials municipals s’ha posat en marxa un projecte amb la gent jove 

del poble. L’objectiu del projecte ha estat donar suport i eines als joves per a què s’organitzessin i 

poguessin donar vida a un espai cedit per l’Ajuntament, un espai que cal que ells mateixos autogestionin  

convertint-lo en un punt de trobada, en una plataforma per a què puguin constituir una associació de 

joves dinàmica i activa.  

Aquest projecte s’ha pogut posar en marxa gràcies a la incorporació d’una educadora social a l’equip 

dels Serveis Socials municipals. L’educació social és una professió de caràcter pedagògic, generadora de 

contextos educatius i accions mediadores i formatives, entesa com a obertura a noves possibilitats de 

l’adquisició de béns culturals que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació social. 

Aquest suport tècnic ha estat ofert per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials qui ha proporcionat educadors 

socials als municipis de menys de 5.000 habitants durant un termini de 6 mesos (de febrer a juliol). 

Volem aprofitar aquest article per donar les gràcies a la bona predisposició i col·laboració de l’equip de 

govern municipal, treballadors de l’Ajuntament (policia local, brigada, personal de neteja, etc.), agents 

socials del poble (Club d’esplai, biblioteca, etc.) i als veïns del poble que han donat suport, però sobretot 

als joves de Mancor els quals han respost amb entusiasme a la proposta. Esperem que el projecte es 

consolidi i es vagi desenvolupant al llarg dels anys donant resposta a les inquietuds i necessitats del 

joves mancorins. 

 Cuca Jiménez Acosta, Educadora Social IMAS 

    Maria García Gómez, Treballadora Social Ajuntament Mancor de la Vall 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT DE MANCOR 
El segon trimestre l'Associació ha efectuat les següents activitats: 
Abril 

Els dies 1, 2 i 3 trenta associats disfrutaren 
del cap de setmana a l'hotel Universal de 
s'Illot, al terme de Manacor. El menjador i les 
timbes de cartes després de la manduca foren 
els elements essencials de l'estada. 
Igualment visitaren la zona de s'Illot fins a 
Cala Millor per un passeig peatonal arran de 
la mar, amb vistes esplèndides. 

Dia 30 l'Associació va celebrar la diada anual de dia 1 
de maig que enguany s'avançà un dia. La festa fou un 
calc dels anys passats. Mn. Vicenç Miró va celebrar la 
missa a la parròquia que va finalitzar amb el cant de 
l'himne de Mancor. L‘Ajuntament va preparar a la plaça 
un aperitiu abans de partir cap a Binicomprat a dinar. 
Les viandes i els caldos del restaurant foren abundants 
i suculents, com cada any.  

Assistiren als 
actes de la trobada alguns membres del Consistori, 
encapçalats pel batle, i dos representants de la 
Federació de la Part Forana. Com a curiositat 
simpàtica volem destacar la presència, per segona 
vegada, de les monges de Santa Llúcia, molt 
apreciades. 

Al final saludaren els presents la vicepresidenta de 
l'Associació, na 
Maria Rosa, en 

Guillem, batle de Mancor i una representant de la 
Federació. A les intervencions tots lamentaren l'absència 
del president, en Jaume, per malaltia, tot desitjant-li una 
ràpida recuperació. 

Una horeta i mitja de ball va posar fi a la celebració.  

La Vicepresidenta es dirigeix als assistents 

La sala menjador amb un bon ambient 
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Maig 

Dia 12 l'Associació va participar en l'ofrena floral que 
anualment organitza la Federació. 

Dia 19 el cuiner de l'Associació, en Sebastià, i els 
ajudants de costum cuinaren la Paella de la Diada 
Solidària de l'Associació local Amunt i Avall. 

Juny 

Dia 12 
els ma-
teixos actors de la paella solidària cuinaren un 
arròs brut per als pintors participants a la crida 
de l'Ajuntament. 

Dia 23 el tresorer, en Biel, va assistir a una 
convocatòria del Consell Insular. 

Juliol 

Dia 9 de juliol, dissabte, començaran els sopars 
quinzenals d'estiu. 

La Junta aprofita per recordar, de nou, que espera la presentació d'alguna candidatura per als 
propers quatre anys. A tal efecte se celebrarà una assemblea aprofitant un dels sopars. 

La Junta Directiva 

 

 
MANCOR HA FET FESTA. SANT JOAN 2016 

Trobada de pintors. Reben un petit obsequi de record Caminada mancorina solidària 
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MANCOR HA FET FESTA. SANT JOAN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ball en línia 

Hissada de la bandera.  Pregó de les festes 

Familiars de Mestre Sintes. Conferència Tomeu Ripoll Exposició dels treballs alumnes de la Mestra Sintes

X Moguda mancorina Cercavila de Valltukada

Taller de Nordic Walking 
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MANCOR HA FET FESTA. SANT JOAN 2016 

 

 

CAVALLS 

DE 

MENORCA 

 

 

 

 
Concert Cor de  

Mancor 

 
Concert de música      

pels sentits a càrrec del 

pianista Stephen Blue 

 

Tombada 

d’olles 

 

 

Tir al plat 

 

 

 

Sopar  

a la 

fresca  Ball de l’Oferta 

 

 

 

Ball de Cavallets 

i batalla festiva 

 

XLI Homenatge a la 

Gent Gran 
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ARRELS DE LA VALL 
Explicació de l'espectacle, del contingut, de les dificultats de muntatge i analítica tècnica. 

L'espectacle era màgia, era un regal de creativitat i expressió d'il·luminació artística, del so de sis violins i dues 
violes (gràcies per els assajos i la vostra dedicació). Amb una entrada suau combinada amb els violins i el so dels 
tambors dels Dimonis de Mancor, s'encenien les olles de foc. Olles penjades en cadenes volant a diferents altures 
del campanar (no és un efecte nou, ja l'hem fet varies vegades i tenim controlada la solvència tècnica en tots els 
aspectes i sabem com és la finalització de la idea). Era un moment de bellesa i impacte visual, després continuava 
amb la tradicional posada en escena i encesa de forques dels dimonis amb crit de “Foc!!” i alternança d'efectes, 
molt visuals, atenent la demanda d'un públic que vol veure més que entrar dins el foc però també sense oblidar 
aquests darrers, un fi de festes fet amb tota la il·lusió de molts, i moltes hores de dedicació, de preparació de 
pirotècnia, olles, assajos, penjats en cordes a dalt del campanar, hores i hores, temps i temps, tot per la festa. Ens 
dol a nosaltres més que ningú, cert i segur.  
Ens sap greu i en demanam perdó, però anem aclarir tècnicament perquè no, perquè per primera vegada la colla 
dels dimonis de Mancor de la Vall amb l'experiència que té amb més de 50 nits de foc  i espectacles de gran format, 
internacionals i un inacabable i innombrable mèrits fet per un grup humà, que des de la dedicació més humil, 
sincera, ens regalen ara fa 10 anys (9 de juliol 2006, 30 graus, onze de la nit)  l'art del foc, enhorabona a tots els que 
han participat alguna vegada com a dimonis al llarg del temps, moltíssimes grans persones estimades totes elles,  
com a dimonis passi el que passi heu deixat forta pitjada i formau part de la història encara viva d'una gran colla. 
Anàlisi tècnica 
Els dimonis de Mancor de la Vall s'ajustaven a allò compromès, pactat i acordat entre el rector i el representant 
d'arrels (intermediari) envers dels efectes de foc abans esmentats. És cert també que volíem fer un excés d'efectes 
lumínics (cascada, per exemple cada any la fan els dimonis de Muro a la seva església i nosaltres l’hem fet a Dalt 
Vila Eivissa que és Patrimoni de la Humanitat, patums il·luminació daurada freda) però a petició del rector havien 
de ser retirats perquè estaven fora de pacte d'allò acordat, únicament les olles i el seu efecte lumínic, així era i el 
nostre compromís tant amb el rector com amb el nostre representant amb una gran tasca feta ens obligava a seguir 
totes les directrius marcades i compromeses, sense cap dubte però amb resignació... 
Entenem la decisió del rector i compartim el malestar del moment que li va a dur a prendre la decisió d'aturar tots 
els efectes del campanar, els acordats i tot, massa pressions, però a nosaltres unes quantes hores abans de 
l’espectacle ens fa escac mat.  
El guió artístic musical és veu eliminat, els efectes deteriorats i anàvem a una pobre actuació. De totes maneres el 
pla de seguretat ens impedia fer també grans maniobres,  el pla de seguretat va coordinat amb la policia, bombers, 
ambulància i protecció civil, la pirotècnia detallada i segellada amb un projecte tècnic específic i un responsable 
tècnic concret (rgcre) i tot s'entrega a delegació de govern i la guàrdia civil és informada al detall del tipus i ús de la 
pirotècnia, tot amb la solvència demostrada d'experiència que ens avala, però poca broma amb tota la 
responsabilitat que implica tot això, un canvi a darrera hora sense el compliment del pla tècnic i de seguretat al 
detall ens podia haver ficat potser dins un mal encara major. Donades les circumstàncies no hi havia res a negociar 
ni a fer, divendres festiu a les illes, tot tancat i al darrer moment impossible, massa risc, els fets ens van obligar a 
suspendre en contra de la nostra pròpia voluntat...  
Tot això, enmig d’un ambient molt tens amb l’equip de govern, amb compromisos incomplerts i formes perdudes 
ens ha duit a la pitjor situació com a Associació, aconseguint un desgast i dolor emocional que està per veure com 
es podrà reconduir. 
Afortunadament la resta de la festa de la cultura popular i tradicional dins les festes de Sant Joan 2016 no se’n va 
veure més afectada i es va complir amb el protocol acordat: gegants, xeremiers i cavallets.  
Aquesta és la llegenda dels fets i la seva evolució, pot ser ajudarà a entendre i aclarir dubtes, ningú és dolent, és 
complex i complicada cadascuna de les posicions i ningú en surt guanyant, tot es tan simple com trobar el sistema 
per a una bona entesa, massa ferides, massa mal, anem a descansar i a veure si hi ha un canvi de direcció i ritme per 
a la tranquil·litat i alegria de tots. 
Volem aprofitar per a donar les gràcies a tots aquells que en algun moment han donat vida a la cultura popular i 
tradicional de Mancor i que en la seva aportació han fet realitat alguna cosa més que un somni... salut i bona vida a 
tots! 

Maria del Mar Saurina, Presidenta d’Arrels de la Vall 
Antoni Serra, President fundador d’Arrels de la Vall  
Gabriel Amengual, tècnic responsable d’explosius de sa colla de dimonis RGCRE. Coordinador de les 
gestions entre l’Església i Arrels   
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                              FESTA PAGESA 

Trobada d’agrupacions de la federació de música i ball 

 

 

Dia 24 d’abril l’agrupació va assistir a la trobada anual 
d’agrupacions de la Federació de Música i Ball a Son 
Espanyolet. El matí visitàrem el Poble Espanyol. Vàrem dinar 
d’un bon arròs sec i el capvespre … a ballar s’ha dit. 

 

 
 
Trobada d’escoletes a Son Espanyolet 
L’escola de balls mallorquins Joana 
Rotger va ésser convidada a la trobada 
d’escoletes organitzada per l’escola de 
ball de l’Assumpció de Son Espanyolet 
(Palma). Els grups convidats foren 
Pinyol Vermell i els Revetlers del Puig 
d’Inca. Tots ho feren beníssim!!!!! 
 

Festes de sant Joan 

L’Agrupació Festa Pagesa va tenir el plaer d’ésser 
pregoners de les festes de Mancor. Al mateix temps 
férem un homenatge a les nostres Mestres Joana 
Rotger i Catalina Vallori que després de 36 anys de 
dedicació cedeixen el relleu a una nova etapa. Les 
recordarem per sempre!!! 
 

 

Al mateix, casualitats del destí, ens oferiren 
sortir a un nou programa d’IB3. L’actor Xisco 
Segura ens va proposar un repte: xerrar en 
públic, ja que havíem d’ésser els pregoners de 
les festes. Varen ésser quatre dies de rodatge 
on tots els membres de Festa Pagesa i de 
l’escola de ball ens ho passàrem beníssim. Des 
d’aquí gràcies a l’equip que conformen el 
programa FORA POR. 

Alguns dels assistents a la trobada 

Madò Joana va agrair l’homenatge

Grup dels membres de les escoletes participants

Madò Joana Rotger acompanyada de Biel Pocoví 
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DURANT AQUEST TRIMESTRE L’ASSOCIACIÓ S’HA DEDICAT A FER LA DIADA 
SOLIDÀRIA I A DINS D’AQUESTA, VA TENIR LLOC LA CAMINADA. 

Caminada Solidària 

Dia  12 d’abril, com cada  any, es va fer 
la Caminada Solidària, hi varen par-
ticipar 145 persones. 
Vàrem recaptar 793,85 €. 
Nosaltres  consideram que es tot un 
èxit, ja que a caminar hi va tothom, no 
és res  de l’altre mon, i a més que la 
feim un poc tard per donar oportunitat  
a la gent de fora poble, pensam que 
només és per ser solidari. 

Diada Solidària de dia 28 de maig 

Tot el poble ja sap en què consisteix la diada. Crec que 
una de les coses que podem estar orgullosos és que 
tenim un poble que davant les activitats solidàries 
treballa amb molta il·lusió. Tots els voluntaris, com cada 
any, no aturen de fer feina i gràcies a ells aquesta Diada 
té tant i tant èxit, ja en parlen per tot Mallorca, de cada 

any ve més gent de fora poble. 
Desinteressadament actuaren una seria de conjunts i grups que donaren vida a sa Diada. 
Entre ambdues, Caminada i Diada recaptàrem 8.039,12 €. Cada associació: Huntington, X 
Fràgil, Debra, Abdem, va rebre  2.009,78 €. 

Dia 12 de juny a Mancor hi va haver la Primera Trobada de Ball en Línea, una activitat que 
està molt de moda. Es va fer com un acte més dins les 
festes de sant Joan. 

L’associació és molt cons-
cient de la gent que 
pateixen malalties i sem-
pre que pot és solidari. 
Per aquest motiu va po-
sar un bar que va treure 
245 €, que es destinaren a 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer. 
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CLUB D’ESPALI S’ESTEL 

a tornam tancar un trimestre, i amb aquest tancam també un altre curs de l’Esplai. Aquests 
mesos han passat molt aviat perquè hem organitzat moltes coses en poc temps, sobretot 

perquè durant el mes de juny han passat les festes del nostre poble.  

Com cada trimestre, organitzam una excursió. Per exemple, en el primer vàrem anar al puig de 
Galatzó, i al segon anàrem a Palma a la Diada de les Illes Balears. Però aquesta vegada era 

diferent, perquè ja havia arribat el bon temps. 
Després de l’èxit de l’any passat, vàrem pensar que 
seria divertit repetir l’experiència de l’excursió en 
família, per poder interactuar entre pares-nins-
monitors. Per això, vàrem decidir visitar un lloc on hi 
hagués platja. El lloc perfecte? CABRERA! Amb una 
bona oferta d’autobús i vaixell vàrem visitar l’illa 
diminuta però plena de meravelles naturals 
intocables, perquè per si no ho sabeu és un Parc 
Natural i tot s’ha de conservar intacte.  

Va arribar el dia, i després de posar-nos crema i haver fet el dinar, vàrem agafar bus fins a la 
Colònia de Sant Jordi, on després vàrem agafar dos vaixells diferents. Amb el vaixell vàrem 
observar la costa de l’illa i, després, començant a 
entrar al port, vàrem veure el castell i les cases. 
En atracar al port berenàrem a l’ombra d’un pi tots 
junts per després fer dos grups, uns que volien 
anar a veure el castell i uns altres que preferiren 
anar directament a la platja. Això sí, tots junts ens 
vàrem reunir abans de dinar a la platja per fer un 
capfico i dinar davall una parra.  

Encara amb la mossegada dins la boca va venir a cercar-nos el vaixell per visitar la cova Blava. 
Pareixia que no havíem d’entrar perquè és molt baixa, però aquests mariners ho tenen ben 
controlat. Vàrem entrar i vàrem poder nedar una estoneta a l’aigua cristal·lina que hi ha dedins. 
Va ser tota una experiència!! Després ja vàrem agafar camí de tornada cap a sa Colònia, un 
camí molt mogut perquè feia mal temps. Els monitors es varen banyar molt! 

Una altra de les activitats importants d’aquests mesos va ser el musical. L’activitat amb la què 
va col·laborar l’Esplai a les festes de sant Joan de Mancor. On els infants es converteixen per 
un dia en protagonistes del poble i on es canvien per convertir-se en altres personatges. En el 
“Musical s’Estel” vàrem representar quatre musicals que han marcat la història. 

 

J 

De sa Colònia de sant Jordi a Cabrera 

Pujàrem al Castell de Cabrera 
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Els petits varen ballar i cantar a ritme de “El rei lleó”. Es varen vestir de zebres, lleons i herbes 
per representar perfectament la història del petit Simba. Els mitjans també varen triar com a 
escenari la selva, contant la història de Mowgli, el protagonista de “El llibre de la selva”. Els 
grans varen representar “Annie” la història d’una nina orfe que passa la vida a un orfenat, una 
història molt divertida plena de peripècies. Els joves es varen llevar la vergonya i ambientats 
dels anys cinquanta varen ballar a ritme de “Grease” contant la història d’amor dels dos 
protagonistes adolescents. 

Amb aquesta gran vetllada vàrem dir adéu a un curs carregat d’experiències enriquidores tant 
pels infants com pels monitors que segur que repetirem l’any que ve. Ara només ens queda 
reservar forces pels dos grans campaments d’estiu, el dels petits, mitjans i grans (Colònia de 
Sant Pere) i el de joves (Pirineus). Pròximament vos informarem de les dates per apuntar-se i 
de la reunió informativa. Que passeu un gran estiu estels, fins aviat! 

Dues fotos més de l’anada a Cabrera 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’equip de monitors 
 
 

Informació de la Coordinació de Donants de Sang  
de la Comarca des Raiguer 

 

Entrada a sa Cova Blava, 
encara que no ho sembli, 

hi entràrem!!! 
Un cop dins la cova, una bona nedada!!! 
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MÉS TEATRE I MÉS CERVESA 
  

a ha arribat l’estiu i amb ell una nova edició de la revista Montaura. Haurem de fer memòria…..  

Aquest trimestre ha estat ben entretingut. La Confraria dels Llépols, amb la col·laboració de diferents 
bars, hem fet les activitats següents.  

El mes d’abril vàrem fer un tast a cas Puput amb una nova edició de Teatre de Barra. La veritat és que va 
ser tot un èxit de públic i tots els assistents vàrem poder gaudir d’un gran espectacle  amb l’actuació 
estel·lar d’un dels més s grans actors que tenim a les Illes com és en Rodo Gener.   

El mes de maig vàrem repetir Tast de Cerveses i Teatre de Barra al Bar de Can Bernat. La tercera edició, 
segona  que fèiem en aquest bar. Tot un èxit també, encara que la resposta del públic no va ser tan 
massiva com en les dues edicions anteriors. Una llàstima per la gran qualitat dels actors contractats. I per 
l’esforç econòmic que suposa poder-los contractar i portar-los fins Mancor.  

El mes de juny hem presentat la rèplica de la cervesa guanyadora 
al tercer concurs Moscart Homebrewers edició d’estiu. La cervesa 
és tipus lager i es diu Moscart Voltor. Cervesa per volar amunt. 
La presentació la vàrem fer amb l’amable ajuda de na Paquita del 
bar es Forn.  

Una pamboliada amb la plaça plena i un bon concertet de Rock 
and Roll a càrrec del grup La Esencia.  

No ens cansarem d’agrair als bars amb els quals col·laboram i que 
gràcies a ells podem acostar activitats culturals de primer nivell al 
nostre poble.  En aquest cas estam parlant del bar cas Puput, bar 
can Bernat i bar es Forn.   

Moltes gràcies pel vostre suport.  

Arribat l’estiu continuam treballant per fer noves activitats. Les 
següents ben segur cauran per sa Piscina. Ja ho veurem…..   

I la fira MOSCART, que no ens n’adonarem i ja la tindrem aquí.  

Per acabar volem fer una menció especial a la molt bona cervesa  
TOMAHAWK PELL ROJA elaborada per la nova marca comercial  mancorina 4Alqueries. És una 
cervesa d’estil American Amber Ale. Color ambarí fosc, és una cervesa amb  cos però molt refrescant. 
Aromàtica i sense un gust exagerat de llúpol. Podem anunciar ja que el mes d’agost hi haurà una altra 
4Alqueries al mercat….. més clareta…. L’haurem de tastar!!!!  

Salut, birres i Rock and Roll per tothom.  

Llépols del Llúpol 

J
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Cada dos anys els alumnes i mestres 

del nostre centre parteixen a descobrir 

terres més llunyanes! Enguany els més 

grans, juntament amb alumnes de l’es-

cola de Caimari, han passat quatre dies 

al Pallars Sobirà, Lleida.  

 

 

 

 

S’ho han passat d’allò més bé 

amb activitats com ara rafting, 

patinatge damunt gel, quads, 

trekking i moltes coses més! Ha 

estat una bona manera d’aco-

miadar els alumnes de sisè que 

ens deixen enguany! 

 

 

 

 

Els més petits, de tres anys fins a quart 

de primària, no han anat tan enfora. Han 

passat dos dies al Club Hipocampo de 

Cala Domingos fent tallers, nedant a la 

piscina, jocs... i, sobretot, compartint un 

espai amb els companys i gaudint 

d’estar junts!  

CEIP MONTAURA 
 

Viatge d’Estudis i Colònies Curs 2015/16 
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GANYOTES  

EXPRESSIVES!!! 
 

 

 

 

S’HO PASSAREN PIPA!!! 
 

 

 

A NEDAR S’HA DIT!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FOREN POCS ELS 

 QUE S’ENYORAREN 

Només ens falta desitjar-vos un bon i no 

gaire calorós estiu!! No sabem que ens 

depara el proper curs, però ben segur que 

vos ho contarem a la propera revista!!  
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ESCOLETA MONTAURA 

ns espera un nou mes carregat d’aventures. Encara tenim molt present la Jaia Quaresma i les seves 
cançons però començam a donar cabuda als contes, als dracs, als cavallers i princeses i tot allò que té 

a veure amb el món de la lectura. 
El mes d’abril és el mes de sant Jordi i 
dels llibres i l’escoleta ha volgut fer 
partícips als infants i per això hem fet 
diverses activitats: conta contes, dur 
llibres per compartir, mirar imatges, 
hem fet un petit racó de la llegenda de 
Sant Jordi, hem cantat, decorat i hem 
fet activitats relacionades amb el tema, 
com per exemple una ben divertida, els 
infants vàrem fer una rosa amb una 
carxofa i pintura on amb element 
quotidià hem fet un ús diferent i els 
nins i nines han gaudit molt. 
Una de les activitats que més els hi va 
agradar als nostres petits va ser la 

d’experimentar amb crispetes, “palomitas”. 
Cada un dels infants va dur una panotxa de blat de moro (= mazorca de 
maíz), la vàrem tastar, vàrem pintar amb ella, vàrem manipular llevant 
els granets i després vàrem menjar crispetes. Una experiència ben dolça i 
salada a la vegada. Moltes gràcies a les famílies per fer-ho possible amb 
la seva col·laboració. 
El mes de maig va co-
mençar amb una visita 
ben educativa, va venir 
a l’escoleta en Boni, el 
policia del nostre muni-
cipi a fer-nos una acti-
vitat d’educació vial: el 
pas de vianants. Hem 

fet dibuixos, hem sortit al carrer i hem travessat pel pas de 
retxes, com deien els nins i nines de la classe del animalons. 
Després ens ha mostrat les seves eines de feina: xalecos re-
flectants, gorra, moto; els infants han al·lucinat amb els 
llums i les sirenes, alguns estaven emocionats, uns altres un 
poc expectants però tots ho hem passat molt bé. 
La nostra relació amb el poble és molt estreta i aquesta vega-
da donam les gràcies a na Cati Llabrés, la bibliotecària, que 
ha pensat amb nosaltres per venir a escoltar i veure un conta-
contes juntament amb els companys  d’infantil de l’escola.  

E
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Els nins i nines del CEIP ens  han ajudat  amb els  infants de l’escoleta, cada un ha cercat una parella per 
anar cap a la biblio i després del contacontes hem compartit berenar a la plaça de l’església; moltes 
gràcies Cati per fer-ho possible. 
Els més petitons també vàrem fer una activitat de Tast Agre-Dolç amb llimones i taronges; primer de tot 
vàrem jugar amb aquest cítrics, llavors els vàrem fer trossets i tots i cada un dels menuts els varen tastar, 
uns posaven cares rares, altres ho tornaven llepar, un parell feia mossegadetes i tots vàrem estar una 
estoneta ben concentrats. 
Després vàrem acabar l’activitat estampant taronges i llimones amb els seus colors, els infants varen estar 
molt contents i entretinguts. 

Una vegada més el papà de na Clàudia, en Paco, ha volgut 
compartir amb tots nosaltres el plaer de poder de 
sensibilitzar-nos amb animalons petitons, ens va dur pollets, 
els vàrem poder tocar, agafar, acariciar, tota una aventura per 
nosaltres. Moltes gràcies a les famílies que col·laboren i 
participen amb l’escoleta. 
Entrat el mes de juny, hem tingut una nova incorporació a la 
classe dels jardiners. El seu nom és Mateu i ara mateix és el 
més petit de l’escoleta amb només cinc mesats, benvingut 
Mateu. 
Aquest mes de juny es 

presenta ben entretingut, decoracions, bon temps i hem preparat durant 
dies una de les Festetes més esperades per a tots: el final de curs. 
Com cada any, el CEIP ens ha convidat a participar i formar part de 
l’espectacle, enguany relacionat amb la moda. 
Nosaltres vàrem triar la temàtica de la Mar, les famílies vàrem 
participar fent a casa, un detallet per dur al cap, pops, taurons, peixets, 
grumers, crancs… varen lluir ben guapos al cap dels petits i a l’escoleta 
vàrem preparar unes camisetes de peixos, fetes amb les mans dels 
propis nins, ben garrides varen quedar!!  
Aquest mes també hem volgut donar molta cabuda al canvi que 
experimentaran els més grans de l’escoleta passant a ser els més petits 
de l’escola, fent activitats plegats. 

Primer varen venir els nins i nines de 3-4 anys del CEIP a 
berenar amb nosaltres i compartir pati i una altra setmana 
vàrem anar nosaltres a l’escola. Vàrem passar un matí súper 
divertit, l’escola té a les diferents aules d’infantils un espais 
anomenats ambients o a cada un d’aquests ambient trobam 
diferents materials relacionats: cuineta, disfresses, metges, 
botigues, construccions, experimentació, pintar, safates… on 
els nins i nines ens ho passàrem molt bé el matí allà. Moltes 
gràcies a l’escola per fer possible aquestes trobades i per 
comptar sempre amb nosaltres. 

       Bon estiu!! 
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HAN CELEBRAT EL SEU ANIVERSARI 

 

 

 

A L È X I A       À N G E L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  M I Q U E L 

 

A R N A U       C L À U D I A 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

G U I L L E M          J O A N 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Activitats del trimestre 

Dia 5 d’abril - Club Lectura Biblioteca-Escola 5è i 6è “ Deixeu en pau la Mississipí” 

L’Emma no es pot creure el que li acaba d’ocórrer: li han 
regalat un cavall de veritat! Es tracta de la Mississipí, l’egua del 
difunt Don Juan Sotobrante. Un regal així de fantàstic només 
pot provenir de la seva àvia Dolly, una dona gens convencional 
que viu en un autèntic alberg per a animals. L’Emma està 
convençuda que amb la Mississipí aquestes vacances seran 
inoblidables. I tant que ho seran! El que la jove no sap és que el 
malvat nebot de Sotobrante està disposat a recuperar la 
Mississipí, costi el que costi... 

Dia 15 d’abril - Club de lectura “ La casa del gel” del menorquí Joan Pons 

Ambientada a l’illa de Menorca, explica la història de Simó 
Vallés, un jove deformat i molt lleig qui, després d’estudiar a 
Barcelona, torna a la llar familiar amb la intenció de fer tres 
coses: trobar feina, enamorar a una jove venedora de peix i 
escriure una novel·la. Si bé Simó Vallés és el centre de la 
novel·la també trobarem altres històries, com el misteriós i 
tràgic passat de son pare, Arístides Vallés, al qual li va passar 
alguna cosa al final de la Guerra Civil que va fer que en una nit 
se li feren tots els cabells blancs, o la trista història familiar de 
l’Eulàlia, la jove peixatera de qui està enamorat Simó, i també l’angoixós procés d’escriptura de la seva 
novel·la. Així mateix, els paisatge de l’illa, el vent, la mar, els pins cremats, el poble on viuen o la cova on 
es refugia Simó de tant en tant també estaran molt presents en aquesta història d’amor i de misteris. 

Dia 23 d’abril - Celebram Sant Jordi, dia del llibre  

Un any més,  celebram  Sant Jordi, les paraules prenen vida i 
parlen de sentiments a les biblioteques, a les escoles, a les 
nostres llars. Els carrers s’omplen dels colors de l’alegria i de la 
il·lusió, i tothom somriu buscant aquella rosa i aquell llibre que 
sap que faran feliç a la persona que estimen…  
La Biblioteca surt a la plaça i 
conta “ La llegenda se Sant Jor-
di, explicada pel senyor Drac”. 

Dia 26 d’abril - Bibliopadrins La Biblioteca convida a passar una estona 
entretinguda amb la visita guiada per la biblioteca, petit recital de 
fragments d’autors de les Illes i tot això acompanyat d’una petita be-
renada. Ens quedam amb la darrera narració que ens varen llegir és 
una llegenda àrab anomenada “Dos amics” dins el llibre Recull de 
saviesa. 
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Dia 29 d’abril - Contacontes. La princesa rebel 

 

 

Vet aquí una vegada, en un lloc molt llunyà, hi vivia la 
princesa Elna, que es trobava sola.  
Un dia —deia—, el meu príncep em vindrà a salvar. Però se 
m'acaba  la paciència, ja es podria espavilar!  I quan fi- 
nalment el príncep arriba, no és el que l'Elna s'imaginava... 
N'estàs tip de sentir el conte del príncep blau? T'agradaria 
conèixer una princesa amb més ganxo? 
 

Dia 10 de maig - Visita a la biblioteca, contacontes “ El conill 
Blanc” i beranada 
Els nins del darrer curs de  l’escoleta municipal i els nins de 
primer curs de l’escola Montaura visiten junts la biblioteca, per 
fer-ho més entretingut hi ha hagut contacontes i berenada. 

 
 
 
Dia 13 de maig - Celebram a la 
Biblioteca dia 9 de maig el Dia d’Europa amb el pallasso Andreu i el 
conte “ Cocodril s’enamora”.  

Conte que ens parla dels sentiments, de les ganes de agradar als altres 
i de que ens facin cas. 
 

Dia 19 de maig - Club Lectura Biblioteca-Escola 5è i 6è “¿Quieres 
ser el novio de mi hermana?” de Maite Carranza. 
Sinopsis: 
Me llamo Alicia y tengo un problema que se llama Sonia. Sonia es 
mi hermana y me maltrata desde que nací. Hace once años que 
me maltrata noche y día, pero no la meten en la cárcel porque es 
una menor y no pueden montarle un juicio, como a los nazis, por 
torturar a personas inocentes. Y encima, según mis padres, todo 
es muy normal, porque resulta que Sonia es una adolescente y 
eso lo justifica todo. 

Dia 24 de maig - Bibliopadrins  
 
 
 
Nova trobada de bibliopadrins on aquesta vegada Les 
padrines foren les protagonistes,  també  hi va haver 
berenada i intercanvi d’opinions. Ens acomiadam de 
l’activitat  fins a l’octubre. 
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Dia 27 de maig - Contacontes amb ombres xineses “ La vaca que 
se va enfilar a un arbre” 

Na Tina no és com les altres vaques. Li agrada explorar, descobrir, 
somiar... Podrà ensenyar a les seves germanes que hi ha més coses 
a la vida a part de rosegar herba? 

Dia 27 de maig - Club de lectura “ Travesuras de la niña mala” de 
Mario Vargas Llosa 

Una novel·la que narra la relació tempestuosa i malaltissa 
de dos amants durant quatre dècades, amb el rerefons 
dels tumultuosos canvis polítics i socials que es van viure a 
la segona meitat del segle XX a llocs com Lima , Londres , 
Japó o Madrid. 

Dia 7 de juny - Club Lectura Biblioteca-Escola 4t “ El televisor Mágico” de Braulio Llamero 

Aquest ha estat un Club de lectura diferent hem pogut parlar amb l’autor del 
llibre  “ El televisor mágico “ en Brauli Lammero a través de L’ordinador, hem 
fet un skype. Ha estat molt emocionant saber de primera mà tots els secrets 
d’aquest llibre que tant ens ha fet imaginar. Gràcies Braulio per el teu temps!! 

Els nins de 4t s’acomiadaren d’en Braulio amb una cançó, vos deix una 
estrofa… 

Presta atención, 
Si  tú quieres nuestra opinión        Ir a la boda de Damelsa y Roqueta, 
Nos habría gustado estar         Comer una croqueta, ver 
Con el capitán Roqueta cantar        Y un buen día tener…  
Hasta el amanecer comer y bailar… 

Dia 21 de juny - Contacontes “ Oh! Que bonic és Panamà “  

La biblioteca es trasllada a la Piscina Municipal per celebrar les 
festes de Sant Joan amb  un conte per a tots  els nins i nines. 
Hi havia una vegada un petit ós i un petit tigre que vivien a la vora 
d'un riu. L’Ós i el petit Tigre,  cerquen el  lloc ideal per viure. El 
trobaran? 

Dia 28 de juny - CLM “ Tant 
de bo fossis aquí” Francesc 
Miralles 

El títol és el mateix que el de la cançó de Pink Floyd: Wish You Were 
Here i, amb això, l'autor ja ens està indicant que la història té molt a 
veure amb la música. El protagonista, en un moment difícil d' una 
vida aparentment amb molt d'èxit, descobreix, en un disc que li han 
regalat a una jove cantant que sembla conèixer la seva vida al detall. 
Sorprès i decidit a desvetllar el misteri, marxa a  París per  trobar 

l'autora de les cançons on s'expliquen els moments més decisius de la seva vida. Allà, el protagonista 
canviarà la seva manera de veure les coses i aprendrà que no tot el que sembla.  

Ens acomiadam fins al setembre amb la lectura d’estiu “ L’acabadora” de Michela Murgia
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E S P O R T S 
Guillem Martorell ‘Puput’, tota una vida dedicada al Montaura 
El Club Esportiu Montaura va rendir un merescut homenatge a una de les figures que més ha 
treballat pel futbol del poble. Han estat més de 40 anys dedicat incansablement a l’equip de la 
seva vida. Primer com a jugador, després com entrenador del primer equip femení de la història 

del Club i finalment com a manager, directiu 
i coordinador. Ha ocupat tots els càrrecs 
possibles dins la institució. Només li ha faltat 
assumir el càrrec de president encara que 
per a molts sempre ha estat un president a 
l’ombra. Un home treballador que va trobar 
en el futbol una manera de fer poble i de 
guanyar-se el respecte dels més joves. 
Molts de jugadors que han desfilat pel Club 
saben que gràcies a la seva tasca i 
dedicació han tingut l’oportunitat de calçar-
se unes botes i sortir a un terreny de joc.   

A tot això la temporada ha acabat i els 
amateurs han estat molt a prop d’aconseguir el desitjat ascens a la primera regional. El primer 
equip ha acabat en la sisena posició de la classificació, a només 7 punts de les places 
d’ascens. Per la seva part els juvenils de primera regional conservaran la categoria després de 
quedar en la quinzena posició de la tabla. Molt semblant ha estat la posició final dels cadets 
que han acabat tretzens en el grup b de la segona regional. Pel que fa els infantils les coses 
han anat molt millor i han aconseguit una meritòria quarta posició. Els alevins de segona 
regional també han fet una bona temporada acabant sisens, mentre que els alevins de primera 
no han pogut passar de la quinzena posició. Així mateix els tres equips benjamins i els 
prebenjamins han acabat la temporada amb nota. 

 

Per les festes de Sant Joan, com ja va 
essent habitual, es va jugar un partit de 
velles glòries entre els veterans del 
Montaura i els de l’Atlètic Balears. El 
resultat final, 2 a 5 a favor dels palmesans. 

Bernat Gual Reynés 

Rep una placa d’honor Va fer el servei d’honor

Equip dels Veterans del Montaura 
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IMATGES D'AHIR 
En el Convent de les Monges Agustines del Pont d'Inca, any 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l motiu fou que aquestes al·lotes de Mancor visitaren a dues joves mancorines, na Paca de 
can Piti i na Maria de can Massip, que en el seu interior havien escoltat la veu de Déu i 

decidiren fer-se religioses.  
La mare de na Paca plorava i no volia que es fes monja, ella no la va escoltar, era tanta la forta 
crida de Déu que duia dintre del seu cos, que només enyorava anar a l'església; va decidir 
deixar la seva família, les amigues, la diversió del món, per dedicar-se al servei de la comunitat. 
Quan una aspirant a religiosa entrava a un convent, passava uns mesos com a postulant, 
després feien dos anys de noviciat i, als tres anys, professaven i feien els vots temporals i més 
endavant el que deien vots perpetus. Na Paca i na Maria foren les darreres mancorines que es 
feren monges Agustines. 
Aquest dia reberen la visita de les seves amigues. Podeu veure, d'esquerra a dreta, na Maria 
Mateu d'Escorca, la novícia, Paca Martorell "Saboner", que l'any 1958 va professar amb el nom 
de "Sor Francisca del Amor de Dios", n’Antònia Mateu de can Bernat, na Pilar Mairata de can 
Coric, la novícia, Maria Sastre de can Massip" que va professar el dia 11 de febrer de 1959 
amb el nom de Sor Maria de Lourdes, i va morir el dia 11 de febrer de l'any 2005, a la foto 
segueixen les germanes Margalida i Maria Martorell de can Coric. 
Sor Paca, com la coneixem els mancorins, me va contar que feia feina a can Massip, i na 
Maria, filla de can Massip, sempre que es veien li deia, “estic segura, perquè te conec, que tu et 
faràs monja”, i així fou. També em va comentar que la seva feina era fer d'infermera, anar a 
visitar malats i que ha estat a quasi tots els pobles de Mallorca on tenien casa les monges 
Agustines. 

Fotografia propietat de Pilar Mairata "Coric", arreglada per Eduardo Rovira 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora"  

E
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IMATGES D'AHIR 
Aquesta foto fou realitzada aproximadament l'any 1960 

odeu veure, dretes i 
d'esquerra a dreta, na 

Margalida Fiol, Sinevera, na 
Maria Ramonell, Francineta, 
na Francisca Sans, Sa mes-
tressa de cas Ferrer, i asse-
guda, na Francisca Munar, 
Ferrera. A l'hora de fer-se la 
foto pareix que estaven ben 
tranquil·les al carrer, segura-
ment no hi havia tanta circu-
lació de cotxes i motos com 
avui. També podem veure 
com encara vestien segons 
l’època, com era la falda 
llarga, el mocador d'amunt 
les espatlles, el davantal i el 
mocador pel cap. 

Quantes coses ens podrien 
contar avui, sobretot les tres 
majors que varen néixer a 
les acaballes del segle XIX, 
el tipus de feina que feien, 
anar a fer carbó (en es 
ranxo), collir olives, amet-
lles, garroves, segar blat, favar, cuidar els fills i fer les feines de casa seva. Varen viure la 
primera i la segona guerra mundial, també la guerra civil espanyola. Precisament lluitant en 
aquesta guerra, va morir un fill de madò Margalida Fiol, en Joan Gual Fiol, el dia 9 de gener de 
1939. Na Francisca Munar, que és la més jove de la foto i va néixer ja dins el segle XX, va fer 
molts d'anys feina en el camp, es va casar amb l'amo en Miquel Vallori, “Mameta”, ells foren 
uns dels darrers carboners de Mancor; també regentaren uns anys el bar es Forn i, com podem 
veure a la foto, els moments que no tenien gent al bar, madò Francisca es dedicava a fer 
"bordó" que consistia en ajuntar les peces dels “cortes” per muntar les sabates. Els anys 60 
eren moments de molta importància de la indústria sabatera a Mancor. 

Fotografia propietat de Catalina Vallori "Mameta", Arreglada per Eduardo Rovira 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora" 

P 
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PER RECORDAR 
Passejada a peu a es Rafals, any 1998 

 
Els amics de la 3a edat, 
programaren el dia 17 de 
maig de 1998, una passe-
jada a peu a la possessió 
d'es Rafals. A les 10,45 
hores, els cent trenta 
inscrits, es varen concen-
trar a la plaça de l'Ajunta-
ment per anar cap a ses 
cases d'es Rafals. No tots 
pogueren pujar a peu, 
però havia voluntaris que 
amb el seu cotxe feren 
uns quants viatges. 

A l'arribada fórem rebuts pels propietaris, el matrimoni Jordi Moranta "Rengo" i na Catalina 
Martorell "des Forn". Els que encara tenien bones cames feren una caminada per l'entorn 
d'aquells bells paratges. Alguns recordaven amb nostàlgia temps llunyans que havien anat a fer 
feina a la possessió, collir olives, garroves, carbó, i algun, com l'amo Mateu Moranta "Rengo", 
que podeu veure a la foto 
de baix, quasi tota la vida 
va treballar allà, fins a la 
seva jubilació. 

Fou una diada molt 
agradable, els propietaris, 
abans del dinar, ens con-
vidaren a menjar bunyols i 
galletes acompanyades 
de vi dolç. 

Després dinàrem de pae-
lla ben abastament, feta 
pel bon cuiner, en Guiem 
"Ropit" i els seus ajudants. La paella va ser boníssima. Després fruita, coca dolça, gelat, 
begudes com de costum, cafè, licors i cava per fer un brindis. 

A mitjan horabaixa començàrem a baixar cap a Mancor i altres a retirar les taules i cadires que 
el dia anterior havíem pujat. 

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora" 
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