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Editorial 

Acabades les festes patronals de Sant Joan, entràrem ja 
dins l’estiu. Aquests tres mesos han sigut mogudets en el 
nostre poble en relació a la problemàtica de la manca 
d’aigua, que si bé ha plantejat moltes dificultats a molts 
d’indrets de les nostres illes, a Mancor aquesta manca s’ha 
vist més agreujada per les dificultats sorgides a la xarxa de 
distribució de l’aigua. 

Durant l’estiu en el poble decauen les activitats en quasi bé 
tots els col·lectius. Convé ressaltar, no obstant, l’activitat 
de l’Associació dels Amics de la Tercera Edat que, com cada 
any, han fet els sopars a la fresca i darrerament han tengut 
moltes assemblees de cara a la renovació de la Junta 
Directiva. Per altra part el grup d’Esplai, com cada any, ha 
fet el seu campament al Casal de Colònies de la Colònia de 
Sant Pere, i els joves gaudiren d’uns dies de companyonia 
en el Pirineus. 

L’activitat a la piscina sí que ha estat frenètica: Classes de 
natació i activitats esportives. 

Ja en el mes de setembre el poble tornava a la normalitat, 
sobretot a partir del dia 12 quan començà el curs escolar. 
L’escola s'omplí d'alumnes. Uns eren debutants a l'etapa 
escolar, altres eren veterans; el cert és que tots han viscut 
aquests dies de començament, amb il·lusió o amb nostàlgia 
de les vacances.  

Són moltes les propostes d’activitats que han obert la 
inscripció i han començat en el mes d’octubre. A la 
informació distribuïda per l’ajuntament hi havia 18 
activitats, proposades per les diferents associacions, 
entitats i persones particulars.  
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C R Ò N I C A 

JULIOL 
Dia 6 va tenir lloc el ple ordinari de juliol. 

Dia 10 a la piscina es va fer l´activitat “Mulla´t per l´esclerosi múltiple!” amb l´objectiu de recaptar 
doblers pera lluitar contra aquesta malaltia. 

Dia 10 es casaren n’Antonio José Navas Sánchez amb na Francisca Isabel Mir Bibiloni. Enhorabona. 

Dia 15 Tapes s’Estel al Casal de Cultura a benefici dels campaments de l’esplai s’Estel.  “Vine, i gaudeix 
de les nostres tapes”. 

Dia 15 Apareix aquest cartell a la porta de la que era 
Caixa de Balears “SA NOSTRA”, que anuncia la 
supressió de l’oficina a partir del dilluns dia 19. Tots 
els clients passen a una oficina d’Inca. 

Dia 16 excursió al Puig de Massanella a cercar 
camamil·la, dinar d’arròs brut, fet per en Llorenç 
Comas, a ses cases de Comafreda. Abans de dinar 
sembràrem un arbre, un til·lero, en homenatge a 
l’amo en Jaume Puput.  

Dia 16 la premsa es fa ressò de les actuacions 
del batle demanant la no supressió de la oficina 
de Sa Nostra, BMN, amb aquestes paraules: 
“El alcalde lidera la lucha para evitar que el 
pueblo pierda su única oficina bancaria”. 

El mateix dia 16 es casaren en Matias Sastre 
Reynés i na Margalida Cerdà Salas. 
Enhorabona. 

Dia 17 es casaren n’Agustín Nicolás Camino 
amb na Magdalena Vallori Valdés. Enhorabona. 

Dia 26 va néixer el nin Lluc Rosselló Panadés, fill de Joan i Maria. Enhorabona als seus pares i familiars.  

Dia 28 de juliol acabà el temps de treball de l´Educadora social contractada per l´IMAS. Ha estat fent 
feina durant sis mesos, sobretot amb el grup de joves. 

Dia 29 de juliol es casà Tomàs Fontanet Mateu amb amb Salomé Canal Quesada a Astúries. Enhorabona. 

A dalt del puig de Massanella 

Moment de la sembra de l’arbre  
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El mateix dia es publicà un article a “El Económico” on s’analitzava l’economia de les illes i deia el 
següent: “Mancor de la Vall es el municipio menos capaz de generar riqueza, según la Fundación 
Impulsa”. 

Dia 31 varen acabar el contracte tres persones de la brigada municipal. 

El mateix dia 31 es va retre un homenatge i es va dedicar una plaça a Valldemossa a Antònia Serrano 
Darder, que va morir l’abril de 2015. Era l’esposa del mancorí, Pep Cañellas Riera, en Pep de can Quint. 
Podeu trobar un escrit seu a la Revista Montaura, núm. 104, segon trimestre 2013, pàg. 13 Amb el títol 
“Els bons records de Don Miquel Bonafè que servà tota la vida en Pep Cañellas Riera de can Quint” .  

A finals de juliol, i després de confirmar que l´ecoescola sa Llavor canvia de poble, es va retornar el piano 
que l´ajuntament els havia deixat anys enrera. Els desitjam sort a la nova ubicació. 

AGOST 

Durant el mes d´agost no hi va haver metge de capçalera tots els dies degut a la renúncia del metge 
substitut que havia de cobrir la plaça. 

Dia 2 va morir a Inca la mancorina Isabel Estrany Canudes, a l’edat de 85 anys. Donam el condol a la 
família. 

Dia 6 va tenir lloc l’Assemblea de l´Associació Amics de la tercera edat. S’havia d’elegir una nova junta, 
però no hi va haver cap candidatura i la Junta actual va quedar en funcions.  

Dia 9 es publicà a un diari “Cortan el agua de la zona rústica para garantizar el suministro al casco 
urbano” fent referència al nostre poble. 

El dia 13 va morir en el Pla de na Tesa en Bartomeu Munar Riera de cas “Ferrer” o “Bunyolí”, a l’edat de 
85 anys. Donam el condol als seus familiars. 

Dia 20 es va fer l´excursió al Torrent de Pareis. Hi assistiren 62 
persones que feren el recorregut i arribaren sans i estalvis. En 
total foren 77 comensals per menjar arròs a sa Calobra, ja que 
n’hi ha va haver que no hi baixaren a peu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dinar  
 
a sa  
 
Calobra 

Per un camí aspre i difícil 
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Dia 21 va morir a Palma madò Francisca Poquet Boyeras, a l’edat de 95 anys. Era natural de Muro però 
havia residit molts anys a Mancor. Donam el condol als seus familiars. 

El mateix dia 21 es va dur a terme a Inca la 
presentació de la cursa XII Challenge de 
Tardor organitzada pel Club Ciclista de 
Mancor.  

Dia 27 va morir a Palma en Joan Bonafé 
Vicens, als 64 anys. Donam el condol als 
seus familiars. 

Dia 30 va néixer na Khadidja Bahria Farias, 
filla de Noureddine i Carmen Elizabeth. 

Enhorabona als seus pares i familiars. 

Dia 31 va néixer el nin Daniel Pérez Palacio, fill de Francisco Daniel i Denia Lisandra. Enhorabona als 
seus pares i familiars. 

SETEMBRE 

Dia 2, divendres, se celebrà a la piscina una festa de fi 
d´estiu. Hi va haver un castell aquàtic i es va fer entrega 
dels diplomes dels cursets de natació. Va fer bastant calor, 
fet que va ajudar a que molts infants no els fes peresa tirar-
se a l’aigua.  

Dia 6 la premsa informa que la directiva en funcions 
d’Arrels de la Vall convoca una Assemblea Extraordinària 
per al proper dia 18 en la qual decidirà si se dissol.  

Dia 7 es va presentar l´Associació “Feim Tribu” a la 
sala d´actes de l´ajuntament.  

El mateix dia 7, es 
va celebrar un ple 
ordinari on es pro-
duí la presa de pos-
sessió del nou regi-
dor Miguel Angel 

Abrines Amengual del Partit Popular. 

Dia 8 va néixer Nur Gartit Bosch, fill de Driss i Núria. Enhorabona als 
pares i familiars. 

Dia 9 era el darrer dia per a presentar els cartells al concurs de Mancor 
de l´Art. Fou guanyadora el presentat per na Maria Coll Reynés. 

Festa fi d’estiu a sa piscina 
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El mateix dia es varen casar n’Antoni Fiol Terrasa amb na Maria Margarida Mascaró Negre. Enhorabona 
i moltes felicitats. 

Dia 10 es va fer la mostra de cervesa artesana Moscart. Hi va haver des 
de cursa, mostra i venda de cervesa, música en directe a concurs de tirar 
pinyol d´oliva entre d´altres activitats. Aquest dia va ploure, aquest fet 
en any de sequera fou notícia i motiu de comentaris. (Podeu veure més 
informació a l’article de la revista sobre aquests actes) 

Dia 11, diu-
menge, es va 
dur a terme 
la cursa XII 
Challenge de 
Tardor orga-
nitzada pel 
Club Ciclista de Mancor. La sortida va ser a la 
Plaça d´Alt a les 10 davant el bar can Bernat. 

Varen fer set voltes al circuit i per acabar arribaren fins a 
Santa Llúcia. Enhorabona a tots els participants 

Dia 12 s’iniciaren les classes de l´escola. 

Dia 14 fou notícia “Mancor cierra el grifo y deja sin agua a medio pueblo durante doce horas al día”. 

Dia 15 va morir a Palma el mancorí Miquel Amer Vicens, als 71 anys. Donam el condol als seus 
familiars. 

El dia 17 va morir a Lleida, a l'edat de 93 anys, la mancorina, Antònia Arrom Martorell, de can Ramón. 
Donam el condol als seus familiars.  

Dia 19 es va dur a terme una reunió 
informativa al saló d´actes de 
l´ajuntament sobre el problema de 
l’aigua. Hi assistiren representants de 
l´empresa concessionària del servei 
d´aigua, representants de l´ajuntament. 
Allà es va debatre durant hores la 
situació i problemes actuals. 

Dia 21 es publicaren les notícies 
“Finalizan las restricciones de agua 
dentro del casco urbano “ i “ El Ayuntamiento 
subirá el precio del agua a los vecinos con 
consumos abusivos”. 

Reunió informativa a l’ajuntament sobre el servei de l’aigua 

Guanyadors a la cursa XII Challenge de Tardor 



 

- 7 - 
 

 
El mateix dia, al capvespre, es va organitzar una 
excursió a Palma per anar a veure l´exposició 
“Dones de Roma. Seductores, maternals, 
excessives”, instal·lada a Caixa Fòrum per l’obra 
social de “la Caixa”. L´entrada, amb visita guiada i 
un berenar al final, va ser gratuïta. L´anècdota va ser 
el retard en què va arribar l´autocar a l´hora de 
partir. 

Dia 23 va néixer el nin Mateu Bennássar Sastre, fill de Jaume i Catalina. Enhorabona als pares i familiars. 

El mateix dia 23 el diari Ultima Hora publica una 
entrevista al Club Ciclista de Mancor.  

Dia 25 es va fer la I Cronoescalada a Biniarroi dins la XII 
Challenge de Tardor, organitzada pel Club ciclista Mancor 
de la Vall amb el patrocini de l'Ajuntament. La sortida 
s´inicià a les 17 h. des de davant el Bar Nou, cada dos 
minuts sortia un corredor. La distància eren 4 Km. La 
pluja fou present. Enhorabona als valents participants i als 
guanyadors.  

El mateix dia, tant el consistori com el CE Montaura 
foren convidats a veure un partit i a conèixer l'equip del 
RCD Mallorca.  

Dia 28 jugadors del RCD Mallorca ens tornaren la visita 
anant a conèixer el camp del CD Montaura i els seus 
jugadors que feren coa per poder tenir un autògraf. 

Dia 30 va morir a Pollença la mancorina Cristina Munar 
Mateu de “cas Ferrer” als 77 anys. Donam el condol als 
seus familiars. 

El mateix dia 30 començaren les activitats de 
Mancor de l´Art. Degut a la ploguda la pintada 
d´un mural col·lectiu es va suspendre fins l´en-
demà. A les 20 h. i al teatre, la banda de 
Binissalem va fer un concert de bandes sonores 
de pel·lícules. Combinaren la música i la 
projecció d´escenes de les diferents pel·lícules.  

  Joana Maria Alba Mateu 
 

Representants del consistori i del CE Montaura 
visitaren el Mallorca 

Els jugadors del Mallorca retornaren la visita a Mancor 
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L’AJUNTAMENT INFORMA 
P L E N A R I S 

Plenari ordinari de dia 6 de juliol 

Abans d’iniciar la sessió la Sra. Joana Maria Alba excusa l’assistència del batle, el Sr. Guillem Villalonga 
Ramonell, per malaltia de familiar de primer grau.  

La sessió la presidirà la Sra. Joana Maria Alba primera tinent batle. 

1. Nova aprovació inicial de la modificació puntual NNSS 
Arran de les al·legacions presentades pel Col·legi d´Arquitectes a l´anterior modificació de les NNSS, i 
una vegada consultats els serveis tècnics del CIM, com a conseqüència de la necessitat d’adaptar la 
documentació en alguns aspectes al Reglament General de la LOUS per Mallorca, aprovat amb 
posterioritat a l’inici del tràmit ambiental, es requereix ara de la introducció de modificacions en el 
document inicial que impliquen una nova exposició pública del tràmit. La proposta d´aprovar 
INICIALMENT la “Modificació puntual de les Normes Subsidiàries: Qualificació de sistemes generals 
en sòl rústic destinats a equipament docent i al seu accés. Qualificació d’un vial en sòl urbà per accés a 
un nou equipament. Ajustaments dels límits de sòl urbà entre la zona d’equipaments existent i el nou 
sistema general. Ajustaments dels límits entre les qualificacions residencial intensiva i equipaments.” i, 
obrir el tràmit d’informació pública. És aprovada per unanimitat. 

2. Aprovació Festes locals 2017  
Per unanimitat s´aprova que les festes locals per a l’any 2017 siguin, el 16 de novembre (Dijous Bo Inca), 
i el 26 de desembre (segona festa de Nadal). 

3. Moció per instar a la CAIB a realitzar més cursos de capacitació de policies 
Per unanimitat s´aprova instar al Govern Balear a programar i realitzar amb caràcter urgent, cursos de 
capacitació de policia local, a l’efecte d’augmentar significativament l’oferta potencial de persones que 
puguin participar a les corresponents convocatòries efectuades pels diversos ajuntaments amb l’objectiu 
de cobrir la demanda i les necessitats de les seves plantilles de policia local. 

4. Moció de rebuig a les mesures coercitives del Ministeri d’Hisenda i a favor d’un nou model de 
finançament. 
S´aprova amb 4 vots a favor de MÉS i l´abstenció dels dos representants del PP el següent acord: 
L’Ajuntament de Mancor de la Vall rebutja l’adopció de qualsevol mesura coercitiva per part del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques contra la Comunitat de les Illes Balears per 
l’incompliment del límit de dèficit imposat per l’Estat espanyol, i s´adhereix al Parlament de les Illes 
Balears en la necessitat d’una nova llei de finançament de les comunitats autònomes, que modifiqui 
l’actual finançament que, tot i suposar una millora, s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes 
Balears. El nou sistema hauria d'implicar, entre altres millores, la descentralització dels ingressos i la 
relació d’ordinalitat entre la despesa per habitant i la contribució de cada comunitat autònoma. 
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5. Moció de suport a desenvolupament, respecte i visualització de la diversitat sexual i de gènere. 
Es aprovada per unanimitat la proposta d’expressar el compromís de suport a la lluita de les associacions 
LGTBIQ en el marc de la política municipal amb una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les 
reivindicacions d´aquestes associacions. També manifestar el compromís de l’Ajuntament en el 
desenvolupament del que s’exposa a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i 
de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA. I 
donar suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins les àrees de 
l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals. 

6. Precs i preguntes 
Atès que les preguntes no s’han presentat amb el temps reglamentat, i que per absència del batle tot el dia, 
i que l’equip de Govern necessita més temps per preparar les respostes els dos partits acorden que en el 
proper Ple es contestin totes i cada una de les preguntes. 

Ple de de dia 7 de setembre de 2016 

1. Presa de possessió del nou regidor Miguel Angel Abrines Amengual 
Pren possessió del seu nou càrrec de regidor del grup municipal del PP, el senyor Miquel Angel Abrines 
Amengual. 

2. Signatura del Conveni per la implantació de la Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears (MELIB). 
El Govern de les Illes Balears té com a objectiu que tots els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, de 
les Administracions Públiques, i en la mesura que sigui possible, del sector privat, siguin inter operables 
independentment del gestor de recàrrega que els operi, per la qual cosa els sistemes de recàrrega ha de 
permetre la interoperabilitat i s’ha de crear un sistema que gestioni i coordini els distints operadors. La 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat realitzarà la coordinació de la Xarxa Melib a través de la 
Direcció General d’Energia i Canvi climàtic. Es disposarà d’una plataforma d’interconnexió dels diferents 
punts de recàrrega i de la gestió de reserves de les recàrregues de la xarxa Melib. 
S´aprova per unanimitat la proposta de conveni de col·laboració entre la Conselleria de Territori, Energia 
i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Mancor de la Vall per el desenvolupament d’un 
projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. 

3. Precs i preguntes del PP 
L´equip de govern dóna resposta als precs i preguntes que el PP va realitzar al plenari del mes de juliol, i 
al del mes de setembre, i que són les següents:  

Preguntes del Partit Popular de Mancor de la Vall, al mes de juliol 
1.- Quin ha estat el cost desglossat de les festes de Sant Joan? Hi ha programada alguna convocatòria de 
la comissió de festes per avaluar els diferents actes? Si no és així, el Partit Popular troba convenient que 
la comissió de festes es reuneixi per valorar les festes, i d’aquesta manera saber quina és l’opinió dels 
ciutadans de Mancor.  
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La propera reunió de la comissió de festes es convocarà durant el mes de setembre i servirà tant per a 
avaluar les passades festes de Sant Joan com per a preparar les festes que queden fins a acabar l’any. En 
tot cas, estam molt contents que ara el Partit Popular també vulgui saber quina és l’opinió dels ciutadans 
de Mancor. La manera de fer de l’actual equip de govern és escoltar la ciutadania a través de fòrums 
ciutadans i reunions informatives temàtiques. Així ho férem quan érem oposició, així ho estam fent ara 
que governam i així ho seguirem fent.  
Vos adjuntam full d’Excel amb totes les factures 

2.- Com es troba el tema del camí de Santa Llúcia a Biniarroi, que hem pogut veure als diaris que el 
voleu fer públic, sense haver informat al ple d’aquesta gestió? 
El camí de Santa Llúcia a Biniarroi és públic des del 30 de maig de 2013, quan governava el PP a 
Mancor. 
A la sessió plenària de 6 de març de 2013 es va dur a terme l’aprovació inicial de la rectificació de 
l’Inventari de Béns Municipals, incloent-hi els camins públics del Catàleg de Camins elaborat pel Consell 
Insular de Mallorca, es va sotmetre aquest catàleg a exposició pública per un termini de 30 dies, i es varen 
excloure d’aquest inventari els sis camins als que se’ls havia obert un expedient d’investigació, i que 
s’havia aprovat en sessió plenari el dia 19 de setembre de 2012. Els camins exclosos varen ser: el Camí 
d’Almallutx, o des Rafals; el Camí de Sa Font Rafal; el camí de Biniatzent, o de Mancor a Alaró; el Camí 
de Biniarroi a Almadrà i Orient; el Camí de Biniarroi a Biniamar; i el Camí de Biniamar a Biniatzent.  
En aquesta sessió plenària, tal i com recull l´acta, la Sra. Joana Maria Alba, va fer una intervenció on 
demanava “què passa amb el Camí de Santa Llúcia a Biniarroi, on el Consell Insular de Mallorca 
recomana que s’obri expedient d’investigació?”. El batle d’aleshores, el Sr. Bernardí Coll, contestà que 
“mentre va estar obert l’expedient d’investigació dels altres sis camins, es podia haver fet un prec per 
incloure aquest camí dins l’expedient. De moment s’inclouran els que el catàleg recomana incloure 
dins l’inventari, excloent els camins que ja varen ser objecte d’investigació” . 
A la sessió plenària del 30 de maig de 2013 s’aprova definitivament el Catàleg de Camins del terme 
municipal de Mancor, i s’acorda incorporar a l’Inventari de Béns Municipals un total de 24 camins, entre 
ells, el Camí de Santa Llúcia a Biniarroi.  
Per tant no és que ara vulguem que sigui públic, és que per uns acords de plenari durant l’anterior 
legislatura, ja es va fer públic. I ens estranya molt aquesta pregunta, i que no recordeu que aquests acords 
es varen aprovar amb el vostre vot a favor, i el nostre vot en contra, per que enteníem que realment els sis 
camins exclosos ho eren en contra de la documentació presentada pel Consell Insular. A més, cal recordar 
que el Catàleg només recomanava obrir un expedient d’investigació i era precisament al Camí de santa 
Llúcia a Biniarroi, i l’equip de govern anterior no en va fer cas. 
Ara la nostra postura és defensar la titularitat pública d’aquest camí, tot i que sabem que hi ha propietaris 
de les finques per on passa que no hi estan d’acord i ens han mostrat la seva disconformitat, tot i que 
durant el període d’al·legacions al Catàleg, no les hi presentaren. Però creim que és un camí que té un 
molt gran interès per incloure’l en les rutes senderistes familiars que promou el Consell Insular de 
Mallorca. 
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3.- Quants d’afectats hi ha per l’agencia de disciplina urbanística del Consell de Mallorca? El Partit 
Popular torna a replicar que la disciplina urbanística és una competència del batle o del regidor 
d’urbanisme i no s’hauria d’haver delegat mai al Consell de Mallorca.  
“Afectats”, no creim que sigui la paraula més adequada. En aquests moments, com ja sabeu, perquè 
vosaltres soleu consultar el Registre d’Entrada de l’Ajuntament, hem rebut 11 notificacions de l’Agència 
de Disciplina Urbanística (ADU). D’aquestes, 6 són per actes aixecades per inspectors de l’ADU, els 
mesos d’abril i maig del 2014, i davant el requeriment que aleshores es va fer per part de l’ADU, des de 
l’Ajuntament, el 15 de maig de 2014, s’enviaren 6 cartes certificades en què es notificava, per separat, a 
cada una d’aquestes actes, que no disposaven de llicència municipal, per tant teníeu coneixement de les 
infraccions que s’havien comès, i no hi actuàreu.  
La resta de notificacions són: una per una sol·licitud d’informació respecte d’una llicència de legalització 
d’unes obres; dues són per unes obres que en el seu moment ja varen rebre sanció; una altra és per una 
denúncia d’un veí cap a unes obres que suposadament han comès una infracció urbanística, i aquest veí 
demana que se subrogui a l´ADU; i per acabar l’obertura d’un expedient d’infracció en unes obres en 
ANEI, el mes d’abril passat, aquesta és l’única que s’ha obert des de que l’Ajuntament de Mancor s’ha 
adherit a l´ADU. 
Pel que fa al per què ens hem adherit a l’ADU, ja vàrem dir des del primer moment que la manca de 
personal que té l´Ajuntament de Mancor fa que la majoria d’expedients per infraccions des de la seva 
obertura, fins al moment de la sanció, quedin aturats, o que es necessiti molt temps per resoldre’ls, i en 
tenim un exemple amb aquest 6 expedients que des del 2014 se sabia que havien comès una infracció i no 
es varen intentar resoldre, entenem per manca de recursos humans i materials per poder-los tramitar. 
El fet de no poder resoldre qualsevol mena d’expedient d’infracció urbanístic, suposa un greuge 
comparatiu amb tots aquells ciutadans que sí treuen una llicència d’obra, o amb aquells que renuncien a 
fer unes obres perquè la normativa no els ho permet. El fet de veure que des d’institucions com 
l’Ajuntament no es fa res per afrontar-ho, pensam que ha de ser frustrant per tots aquells que segueixen la 
normativa urbanística, i especialment en sòl rústic, o sòl rústic protegit. 
Pel que fa a la delegació de competències, des dels ajuntaments petits, sempre s’ha intentat mancomunar 
serveis i delegar competències en altres institucions que en són més efectives, i imparcials. Servesqui 
d’exemple que des de que es va delegar la competència de recaptar la majoria d’imposts i taxes a 
l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), l’Ajuntament va augmentar la recaptació, tot i pagar un 
percentatge a l´ATIB. 

Per altra banda volem recordar que en els primers inicis de l´ADU, quan tenia la denominació d’Agència 
de Protecció de la Legalitat Urbanística de Mallorca, l´Ajuntament va aprovar en sessió plenària, i per 
unanimitat, al plenari del mes de gener del 2009, adherir-se en aquesta Agència. No sabem perquè després 
no es va seguir el procediment per seguir amb l’adhesió, tot i decidir-ho en el ple. 
En aquests moments són 9 els ajuntaments adherits a l´ADU, i en tràmit n´hi ha almenys dos o tres més. 
D’aquests hi ha  ajuntaments  com  Marratxí, on era batle, en  aquell moment  el Sr. José Ramón Bauzá, o  
 



 

- 12 - 
 

 
Montuïri, que s´hi adheriren el 2010, anys en que aquests ajuntaments es trobaven amb governs 
municipals amb majoria del PP, i estaria bé que els ho consulteu a ells, també. 

4.- Teniu pensat arreglar la circulació del C/ Pedregaret? Els cotxos estacionen a cada lateral i 
únicament hi ha la possibilitat de passar un cotxe, d’aquesta manera si es troben dos cotxes difícilment 
passen, i un dels dos ha de realitzar maniobres cap enrere.  
El carrer Pedregaret des de que es varen construir tots els habitatges que hi ha a banda i banda de carrer, 
ha tengut aquest problema. Esperem poder adquirir aviat el solar que ens ha de servir per obrir i donar 
sortida cap al carrer de sa Font. Fins que això arribi, sí que ens hi podem plantejar solucions, bé deixant 
espais a cada banda, on no es permeti l’estacionament, i puguin servir d’escapatòries momentànies, o bé 
alguna altra alternativa. També estam intentant crear un pla de mobilitat, acordat entre tots els mancorins 
a fi d’intentar solventar tota la problemàtica de la circulació i l’estacionament.  

5.- Quan està programat que es fessin les reformes d’IBISEC a l’escola Montaura? 
A mitjans del mes de maig en una reunió amb el gerent de l´IBISEC, se’ns va demanar si disposàvem 
d’espais municipals on poder iniciar el curs escolar, donat que si s’adjudicava l’obra al mes de juny, 
aquesta no s’iniciaria abans del mes d’agost. Són unes obres que tendran una duració aproximada de 
quatre mesos, i segur que interferirien en l´inici del curs escolar. Estudiam, junt amb la directora i la 
secretaria del centre les poques opcions de que disposam, i comprovam que els espais possibles dels que 
disposam farien molt complicat el desenvolupament del curs. L’altra opció que se’ns fa arribar per part de 
l´IBISEC, és licitar les obres amb més temps, i començar-les el mes de juny del 2017, sense interferir en 
el desenvolupament del curs. Després de reunir-nos amb la directora, la secretaria i els representants de 
l´APIMA, entre tots es va decidir que era millor passar-ho al juny que ve. Ens posam en contacte amb 
l´IBISEC per dir-los el que s´ha decidit, i alhora tenim el compromís per part de l´IBISEC que la partida 
pressupostària que hi ha destinada a les obres es mantendrà, i que les obres s´adjudicaran en temps.  

PRECS 

1.- El local del 2n pis del Casal de Cultura, actualment s’està usant per assajos musicals, seria possible 
prendre les mesures pertinents per tal de què molestin de la manera més mínima els veïns de la zona.  

2.- El passat ple vàrem demanar que es revisi l’enllumenat públic, que presenta diferents avaries i falta de 
manteniment. A dia d’avui encara continua havent 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 es solucioni 
aquest problema, que ja ocasiona molèsties als veïnats de la zona.  

Precs i preguntes del Partit Popular al ple de setembre 

1.- A quin punt es troba el canvi del Parc Verd? Se sap en total seguretat si estarà situat als aparcaments 
de baix del cementiri? Vos heu plantejat que la nova ubicació del Parc Verd afectarà als aparcaments 
dels ciutadans d’aquesta zona i s’hauria de complementar amb noves places d’aparcaments? 
El nou projecte del Parc Verd, que ha redactat l’arquitecte municipal amb l’assessorament dels tècnics de 
medi ambient de la  Mancomunitat des Raiguer, i després de  diverses reunions  amb tècnics dels diferents  
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departaments de les Direccions Generals de la Conselleria de Medi Ambient i Agricultura del Govern 
Balear, ja s’ha entregat al Departament de Desenvolupament Local del Consell Insular de Mallorca, com 
un dels projectes que ha de venir finançat pel Pla d’Ajudes en Inversions 2016-2017. Estam a l’espera de 
les resolucions. 
No es farà a la part de baix de l’aparcament, sinó a la part alta, ja que la part de baix de l’aparcament és 
zona rústica protegida, i difícilment se’ns hagués autoritzat a poder-hi fer la nova construcció. 
Som conscients que es perdran una sèrie de places d’aparcament, però queden compensats per els nous 
aparcaments que s’han senyalitzat ja fa un any a la Ronda. Per altra banda, també seguim cercant solars 
urbans on poder-hi ubicar noves places d’aparcament. 

2.- Després de llegir l’escrit de “Mancor fa festa” al segon trimestre de la revista Montaura ens omple 
de curiositat saber qui firma sota el nom de Consell de redacció. Ens podríeu dir qui són els membres? 
Ells i nosaltres tenim una visió diferent de les festes de Sant Joan d’aquest any i consideram que el 
Consell de redacció ha de ser neutre i imparcial políticament com marquen els Estatuts de la revista. La 
seva finalitat ha de ser informar i no fer apologia de l'actual equip de govern. Si se vol entrar en 
comparances ho ha de fer objectivament sense adjectius ni alabances o descrèdits. La revista Montaura 
sempre ha mantingut aquesta imparcialitat que avui demanam i que ha estat el motiu de la seva 
perdurança durant tants anys. 
Com que ens ha sorprès molt aquesta pregunta, l’hem passada a en Jaume Gual, que és el coordinador del 
Consell de Redacció de la Revista Montaura. Vos adjuntam la seva resposta: 
L’escrit al que fa referència la pregunta no és un escrit polític, és un escrit, com editorial, que descriu 
alguns dels actes de les passades festes del nostre patró Sant Joan, amb total veracitat i opinions 
contrastades amb molta gent del nostre poble. De cap manera l’escrit fa apologia de l'actual equip de 
govern. No es parla en cap moment de l'equip de govern actual ni de cap partit polític, simplement es 
comenta que les festes d'enguany han estat molt participades i han agradat a moltíssima gent i per això es 
destaquen tres activitats (espectacle de l'Esplai, sopar popular i cavalls). A més, s'explica el que va passar 
en el final de festes i es demana que no torni a passar. Les dades comparatives que es refereixen a la 
participació al sopar a la fresca, són totalment certes i en cap moment pretenen ser comparatives ni amb 
adjectius de lloances ni molt manco de descrèdit. Per acabar vull recordar que la revista Montaura no té 
Estatuts, sí que té un compromís de ser imparcial, que sens dubte s’ha observat en el cas que ens ocupa. 
Per altra part, no cal recordar que la revista Montaura està oberta a la col·laboració de tothom que hi 
vulgui participar.  

3.- Dia 2 de setembre del 2015 vàrem expressar la nostre preocupació del perquè no s’havien executat 
les millores a l’escola Montaura, que havia pressupostat l’Ibisec quan nosaltres encara estàvem al 
govern. La vostre resposta va ser que s’estava acabant de redactar el projecte i que havíeu fet tot el que 
estava a les vostres mans.  
El Partit Popular es va seguir preocupant i el 4 de novembre va demanar si ja teníeu notícies de quan es 
durien a terme les reformes de l’escola Montaura. La vostre resposta va ser:  “Encara s’està treballant en  
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el projecte, i pel que ens comenten els tècnics les obres poden tenir una durada d’uns tres o quatre mesos, 
entenem que entra el que resta de tramitació, i la durada d’aquestes obres, el millor seria que es facin als 
mesos de vacances d’estiu (...) Fins ara només hem tengut contactes amb els tècnics que treballen en 
aquest projecte, i no amb el gerent, si veim que la cosa no tira envant no dubtarem en posar-nos hi en 
contacte.” 
Ens vàrem fiar de la vostre paraula, però actualment ja no confiam en res que ens digueu. Moltes 
paraules buides de significat i molts d’escrits adornats, però el que realment es important pels Mancorins 
i Mancorines està igual que fa un any. Fa un any que s’havien de fer unes reformes de l’Ibisec a l’escola 
Montaura i encara no s’han executat i no veim cap preocupació per part de l’equip de Govern en que es 
facin. 
El Partit Popular es preocupa pel bon funcionament de l’escola i demana explicacions a l’equip de 
Govern del per què d’aquesta situació.  
També volem donar suport i ajuda a l’ APIMA i entre tots agafar aquella força reivindicativa perduda 
durant el darrer any, i fer pinya davant el consistori i les institucions.  
Heu rebut la resposta en les preguntes del mes de juliol 

4.- Hem sabut que a la zona rústica de Montaura no s’efectuarà cap obertura d’aigua fins que les 
reserves hídriques s’hagin recuperat. Com teniu previst afrontar aquest canvi pels ciutadans que hi 
viuen? Hauran de seguir pagant els mínims a l’empresa “Aigües de Selva” sense garantir-los el servei?  
A la zona de rústica de Montaura, com en totes les zones rústiques de Mancor és on primer es va passar a 
tallar l’aigua, tal i com diu l’article 7, del Capítol IV del Reglament del Servei d’Abastiment d’Aigua 
Potable del Terme Municipal de Mancor aprovat definitivament el 24 de gener de 2011. 
Així i tot, sempre que s’ha recuperat un mínim el cabdal d’aigua, i que ha permès la recuperació hídrica, 
s’ha subministrat aigua en zones rústiques, però ens veim afectats, com tots els municipis de Mallorca, 
per una greu sequera. Una de les mesures que ja es va prendre fa uns mesos va ser no seguir donant altes 
noves de subministrament en les zones rústiques. 
Xerrarem amb l’empresa concessionària per mirar de quina manera es pot fer alguna mena de 
compensació. 

PRECS 

1.- El Partit Popular vol reflexionar sobre els diferents conflictes i falta de diàleg que hi ha hagut entre 
l’equip de Govern MÉS i els directius de l’Associació Arrels en els darrers actes. Moltes vegades és 
necessari cedir per la satisfacció d’un poble abans que l’orgull propi. No sé si recordareu les infinitats 
de discussions que vàrem sofrir quan estàvem a l’equip de Govern, però així i tot vàrem garantir la 
supervivència de les activitats de l’Associació Arrels a Mancor.  

Molts dels qui ara estau a l’equip de Govern éreu membres de l’associació i estant a l’oposició 
criticàveu contínuament la nostre postura tot i sabent el que passava realment. Ara la cosa ha canviat, i 
el vostre argument més preuat és: “Quan es perd el respecte difícilment es poden arribar a acords”, i no 
direm que no  sigui  cert, ara bé,  heu de tenir  ben present  que si  aquesta  situació  fos a la  inversa, ens  
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hauríeu bombardejat amb la metralla més pesada, qualificant-nos d’anar en contra de la cultura i les 
tradicions d’un poble. Ens sap molt i molt de greu aquesta situació, com també els diferents qualificatius 
que hem sofert fins ara per part vostre i de l’associació, però bé, el temps posa a tothom al seu lloc. Qui 
ho diria, que els màxims defensors de la cultura i les tradicions, que és així com vos qualifiqueu, sigueu 
els que hagueu posat punt i a part a la ja tradicional nit de dimonis de les festes de Sant Joan. 
Volem que una cosa quedi clara, la cultura d’un poble no és de cap partit polític, sinó de tots i cada un 
dels ciutadans que la fan viva. No empreu més expressions que vos puguin deixar en evidència davant les 
pròximes decisions.  
Tenim claríssim que la cultura d’un poble és del poble. Creim que, en el cas que ens ocupa no només es 
va perdre el respecte cap al batle, o cap a l’equip de govern, sinó que també es va perdre cap a altres 
institucions que formen part del poble, com pot ser l’Església. 
La nit de foc dels Dimonis no es va fer perquè els representants dels dimonis decidiren que en les 
condicions que quedava l’espectacle de dimonis sense tot el que hi havia muntat al campanar no era 
viable fer un espectacle en les condicions que ells volien. L’únic que no va fer el batle, pels problemes 
que ja hi havia hagut, va ser insistir al responsable de l’Església per tal que fes un esforç i canviàs 
d’opinió.  

2.- Fa mes de dos mesos que varen acabar les festes de Sant Joan i encara podem veure restes de la 
decoració i enllumenat que donen una impressió de abandonament al poble. Demanam que quan es 
retirin les decoracions es faci en la seva totalitat.  
Totalment d’acord 

3.- Som conscients que durant aquest any el problema de la manca de pluja ha afectat a tots els 
Municipis de Mallorca, però també és cert que per part d’aquest Ajuntament hi ha hagut una manca de 
previsió i control de l’administració de l’aigua de la que depèn el nostre Municipi. Prova d’això, en data 
del 25 d’abril, a s’Arreplegada de Massanella, lloc per on passa la canonada de l’aigua de la Font des 
Prat, es perdia una quantitat d’aigua suficient per abastir els pobles de Mancor i Selva. Aquest fet podria 
passar desapercebut si hagués estat un fet d’un dia concret, i si tant voleu, d’una setmana, però aquest 
fet ha estat constant durant tot l’hivern. Durant tot l’hivern l’aigua que ve de la Font des Prat no s’ha 
aprofitat per part d’aquest Ajuntament. Els altres anys, durant l’hivern, s’aprofitava aquesta aigua per 
abastir a Mancor i, molts de dies a Selva, i el sobrant s’infiltrava dins l’aqüífer que alimenta els pous de 
subministrament d’aigua de Mancor i Selva. Això feia que l’aqüífer, durant tot l’hivern, es recuperés i 
així, durant l’estiu es tenia un bon subministrament d’aigua. Cosa que, tornam a repetir, no s’ha fet 
durant l’hivern, ja que tot l’hivern el poble de Mancor s’ha hagut d’abastir d’aigua del pou de Selva. 
Degut a aquesta manca de previsió i control en l’administració d’aigua, s’han hagut de fer molts de talls 
en el subministrament, i això és el pitjor que li pot passar a les canonades del nostre municipi, ja que els 
talls continuats fan que la calç de les canonades es desferri ocasionant taps de calç per tot arreu i la 
feina feta durant els 10 darrers anys de canviar les canonades del municipi, no ha servit de res, ja que 
totes les canonades tornen a estar plenes de calç. Per tant demanam que des d’ara es dugui un control en 
la gestió de l’aigua per tal d’evitar un altre any com aquest. 
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No hi ha hagut cap manca de previsió i control en l’administració de l’aigua perquè, tal i com ens 
confirma l’empresa concessionària, durant l’hivern s’ha actuat igual que la resta dels anys, intentant 
alimentar al màxim l’aqüífer. S’ha recollit aigua de sa Font des Prat, i si no s’ha fet amb més quantitat és 
perquè no n’ha venguda suficient. La sequera d’enguany no ve només d’aquest estiu, sinó de la manca de 
pluges de ja fa molts de mesos. Les dades que ens ha passat l´empresa concessionària són que el mes de 
febrer entraren des de Sa Font des Prat a la xarxa 2.170 m3, el mes de març 7.910 m3, el mes d´abril 6.910 
m3, el mes de maig 6.960 m3, el mes de juny 2.350 m3, el mes de juliol 1320 m3, i el mes d´agost 930 m3. 
Total des de febrer fins ara 28.550 m3. 
Sobre el cas de la pèrdua d’aigua a s’Arreplegada, és cert que vàreu publicar la foto en el facebook del 
vostre partit el dia 26 d’abril i, en tenir-ne coneixement aquest equip de govern, el mateix dia, ens 
posàrem en contacte amb la concessionària de l’aigua perquè s’arreglàs el problema, atès que ningú abans 
s’havia dirigit a l’Ajuntament ni a l’empresa concessionària per informar d’aquest problema. Teniu raó en 
el fet de que no podem tudar una sola gota d’aigua, però també és cert que la majoria de ciutadans de 
Mancor de la Vall, quan detecten una fuita o una avaria, se solen posar en contacte amb l’Ajuntament o 
amb l’empresa concessionària, i així aconseguim arreglar-ho a temps. Agrairíem que en tornar detectar 
una fuita o una avaria, primer ens ho comuniqueu a nosaltres, o a l’empresa, i després ho publiqueu, si 
trobau, així ens estalviarem perdre moltes més tones d’aigua. 
En sol urbà els talls aquest estiu han estat mínims fins aquestes dues darreres setmanes, en que són per les 
contínues obturacions de calç, i que sí han donat moltes molèsties als veïns, i des d’aquí demanam 
disculpes. Hi ha bastants pobles de la Serra i del Pla que han tengut molts més talls en el casc urbà que a 
Mancor, i sabem que això no és cap consol, però la sequera és bastant greu, i s’han fet nombroses 
campanyes demanant un estalvi en el consum d’aigua, especialment en tot allò que no és imprescindible, 
(gespes, jardins, piscines, neteja de cotxes...). 

Per altra banda, vos informam que des del Consell de Mallorca s’ha posat en marxa un Pla d’Inversions 
Financerament Sostenibles que van encaminades a una sèrie de línies molt concretes, una d’elles és la de 
millores en xarxes d’aigua. A Mancor ens corresponen poc més de 225.000 euros, que bona part aniran 
dirigits a millorar aquest problema, substituir les canonades d’aigua de bona part dels carrers empedrats, 
on les canonades quan es va fer l’obra d’empedrar-los haurien d’haver-se col·locat a una profunditat 
mínima de 60 o 70 centímetres, i que pràcticament estan només a 20 centímetres, i moltes d’elles enmig 
del formigó, cosa que fa que aquestes canonades tenguin una temperatura molt elevada, i alhora no es 
poden dilatar, i tal ens comenten els tècnics és una de les principals causes de calcinació de les canonades.  

  

Altres informacions 

En el mes de juliol, en prevenció del problema de la manca d’aigua, l’Ajuntament va posar en marxa una 
Campanya d’Estalvi d’Aigua, donant les següents indicacions: 
a) Regueu les plantes només quan sigui imprescindible i quan faci fosca, l'evaporació és menor.  
b) No netegeu cotxes, terrasses, paviments, carrers, etc. amb aigua de la xarxa.  
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c) No ompliu piscines amb aigua de la xarxa. Si en necessitau, feis-ho per altres mitjans.  

d) El principal consum d'aigua de la llar és al bany i a la cuina. Si teniu en compte els consells següents, 

podreu aconseguir un estalvi considerable d'aquest bé tan escàs.  

 - Disminuïu el volum de les cisternes del WC afegint-hi una botella d'aigua o un  altre objecte.  

 - Podeu estalviar 12 litres d'aigua per persona.  

 - Poseu un poal a la dutxa per recollir l'aigua fins que surti calenta. Podeu reutilitzar entre 2 i 5 

 litres d'aigua per usar-la després per fregar o regar les plantes.  

 - Trieu la dutxa en lloc d'omplir la banyera. Podeu estalviar uns 200 litres d'aigua.  

 - Tanqueu l'aixeta mentre us ensabonau, afaitau o rentau les dents. Una aixeta oberta pot 

 consumir més de 12 litres d'aigua per minut.  

  - No faceu servir el WC com a paperera. Cada descàrrega implica entre 6 i 12 litres d'aigua.  

 e) A la cuina es consumeix una gran quantitat d'aigua.  

 - Utilitzeu els electrodomèstics amb la càrrega màxima i en el programa  econòmic. Una rentado-

 ra consumeix entre 60 i 90 litres d'aigua; el rentaplats, entre 18 i 30 litres.  

 - Si escurau, utilitzau dues piques.  

 - No descongeleu aliments posant-los davall el doll de l'aigua.  

 - Rentau els aliments en un recipient i reutilitzeu l'aigua. 

 
TALLER DE  MEMÒRIA I  HABILITATS SOCIALS 

Programa de Suport Psicosocial i Educatiu a l'Envelliment 
 

Començam: dimarts d'octubre 

Horari: 9:30 a 10:30h 

Lloc: Ajuntament 

Per més informació: Serveis Socials, inscripcions a l´Ajuntament. 
 

El Taller de Memòria i Habilitats Socials és un espai per a les perso-

nes majors de 60 anys que cerca potenciar l’envelliment actiu, fo-

mentar l’activitat mental per a prevenir o retardar dificultats de 

memòria associades a l’edat, do- nar suport per a millorar l’autono-

mia i el benestar emocional i pro- moure la participació comunitària 

prevenint i pal·liant situacions de soledat i aïllament social. 

 

 

 

      
Ajuntament de Mancor de la Vall  



 

- 18 - 
 

ARA HA FET VINT ANYS ... 

el que passà a Mancor durant el tercer trimestre de 1996, recordarem: Que dia 12 d'agost fou elegit 
batle d'Esporles el mancorí Jaume Pou. Que dia 31 d'agost es clausurà la piscina del Poliesportiu 

Municipal el curset de natació que havia organitzat l'Ajuntament, essent 70 els inscrits a les ordres del 
monitor Xavier Oliver.  

Que dia 14 de setembre l'Ajuntament organitzà una diada per acomiadar l'estiu, dedicada als més joves 
amb una gimcana, actuació del grup Cucorba, una torrada i un concert.  

Que dia 29 de setembre na 
Catalina Valriu Llinàs 
pronuncià una conferència 
titulada "Parlem de les 
rondalles mallorquines". 

Que el padró d'habitants 
de Mancor a dia primer de 
maig era de 436 homes i 
462 dones, més cinc 
absents, sumant un total 
de 903 persones de dret.  

Que s’havia aprovat que 
les festes locals pel proper 
any 1997 serien el dilluns de Pasqua i Sant Joan.  

Que el CE Montaura ocupava el desè lloc en el 
campionat regional preferent de futbol, amb un partit menys.  

Que l'entrevista del trimestre fou realitzada a Joan Amer Alorda de ca s'Ullot. 

Durant el trimestre naixeren dia 8 de juliol Llúcia Beatriu Robles Ayuso i dia 21 d'agost Catalina Riera 
Ramis.   

Dia 5 de setembre morí a Inca la mancorina Aina Oliver Vallori, coneguda com sa madona de can Ripoll. 

Els matrimonis foren: dia 27 de juliol Jaume Munar Mairata i Francisca Fernández Záez. Dia l0 d'agost 
Francisca Ribot Pol i Llorenç Llabrés Oliver. Dia 7 de setembre Pedrona Morey Morro i Joan Torrens 
Pons. Dia 28 de setembre Teresa Casillas Fontanet i Antoni Femenia Cifre.  

El mateix dia i en el santuari de Cura es casaren Antonia Mir Bibiloni i Ignasi Coll de Oleza, de 
Massanella. També el mateix dia, a la parròquia de Lloseta es casaren el mancorí Sebastià Ribot Pol i 
Mercedes Ramón Asensio. 

(De MONTAURA, núm. 36) 

 Biel Fiol Mateu 

D

Participants a la gimcana de dia 12 de setembre de 1996 
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JAUME ROTGER REYNÉS “Gallineta” 

avíem concertat la trobada amb en Jaume i 
acudírem a ca seva a la casa ubicada a la 

zona urbanitzada del que abans es deia s’Hort, 
prop del Casal de Cultura. 

En Jaume ja ens esperava i també hi era present la 
seva esposa na Maria. Acomodats a la sala d’estar, 
posàrem l’enregistradora en marxa per iniciar 
l’entrevista. 

El primer que volia aclarir era el malnom pel qual 
ell s’identificava. Per això li vaig demanar: 

Jaume, que vols que posem de can Gallineta o de 
ca s’Esquerrà? 
A jo sempre m’han dit en Jaume Gallineta però 
mun pare era de ca s’Esquerrà. Jo de petit sempre 
vaig estar amb sa padrina de can Gallineta perquè 
mun pare i mu mare se n’anaven a fer feina fora 
de Mancor. Per això crec que d’al·lot es meus 
amics sempre m’identificaven amb can Gallineta i 
som més conegut per aquest malnom que no es de 
ca s’Esquerrà. 

Quina feina feien els teus pares? 
Anaven a fer ranxo, des d’abril fins a octubre i 
després ja enllaçaven amb s’oliva. 

Quants anys tens? 
Ara en tenc seixanta-nou, vaig néixer dia 18 d’abril 
de l’any 1947. 
Saps en quina casa vares néixer? 
Vaig néixer en es carrer del Bisbe davant sa casa 
que se coneixia per cas Ferrer, on ara hi viu en 
Bernat “Bernadet”. A sa casa des cap de cantó 
començant es carrer a la dreta.  

Fins quan vàreu estar allà? 
Jo devia tenir set o vuit anys i mun pare va 
comprar sa casa en es carrer de Santa Llúcia que 
era d’en Miquel Pericàs, en Miquel “Bessó”. Fins 
que me vaig casar vaig estar allà. 

Quan vos canviàreu vares deixar molt d’al·lots que 
vivien en aquell carrer del Bisbe, en recordes 
alguns? 
Sí. Hi havia en Jaume “Prim”, es de can “Ocho”, en 
Miquel i el seu germà Jaume. Ses famílies de cas 
Pollet, can Figueta, can Marranxo, ca na Rotgera. 
Record que en aquell temps va morir, de forma 
repentina, son pare de Tomàs Fontanet, que 
estaven darrera, es deia s’Ametlar.  

Quins eren els noms dels teus pares? 
Mun pare nomia Jaume Rotger Miquel i mu mare 
Margalida Reynés Seguí. 

Tenien molt de germans? 
A ca mu mare eren sis, tres germans i tres 
germanes. Sa major era sa madrina Catalina, li 
seguia sa tia Damiana, mu mare, el tio Biel, el tio 
Felip i el tio Joan, que casi era més un germà que 
un tio. 

Tengueres altres germans? 
No. Ni germà ni germana. Vaig ser tot sol. 

Quina feina feien els teus pares? 
Jo encara era molt petit i ja se n’anaven a fer feina 
fora de Mancor, com t’he dit abans. Jo tenia sa 
padrina de can Gallineta i estava amb ella.  

A quina casa estava la teva padrina? 
Darrera cas metge a sa casa on ara hi viu sa tia 
Magdalena, sa dona des meu tio Joan. 

On anaven a fer feina els teus pares? 
Ells se n’anaven en es mes d’abril o maig a fer es 
ranxo, sempre anaven a Valldemossa. Mun pare 
coneixia totes ses possessions d’aquella zona. 
Precisament allà d’estiu vaig encobeir molt ses 
matemàtiques perquè anava a repàs amb un 
mestre de Valldemossa. Es ranxo estava així 
mateix lluny des poble. Jo baixava a una possessió 
que es deia “sa Coma”, i amb so fill de l’amo mos  

H
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n’anàvem a sa Graduada de Valldemossa perquè 
es mestre feia s’escola allà.  

I en temps de l’hivern què feien els teus pares? 
D’hivern enllaçaven de sa feina des ranxo amb 
s’oliva. Mun pare agafava s’esplet a alguna de les 
possessions de per allà. Record ses possessions de 
Son Gallard, sa Coma, Pastoritx, Son Moragues. 

La teva mare venia d’hivern a Mancor? 
Sempre estava amb mun pare, fins que s’acabava 
s’oliva. Jo, com t’he dit, quedava amb sa padrina. 

Com funcionava el contracte que feia el teu pare 
amb l’amo o el senyor de la possessió? 
Mun pare amb l’amo Arnau “Salapa”, agafaven un 
redol, per exemple a Son Gallard o a altres llocs, 
estimaven s’oliva i la compraven, la coïen i la 
duien a vendre. Mun pare amb so camion d’en 
Sion “Prim” anaven sempre a sa fira de Llucmajor i 
a altres pobles. Se’n duien s’oliva en portadores. 
També feien oli a sa mateixa possessió i tot era 
per ells perquè havien comprat s’esplet. 

Passem ara, Jaume, a parlar un poquet dels teus 
estudis. On anares primer a escola? 
Primer vaig anar amb un mestre que va venir 
després d’en Cavaller, que li deien don Gaspar. 
Després en va venir un que era d’Alaró. D’ell en 
tenc un mal record. Després a jo m’enviaren a 
Sant Francesc d’Inca. Allà hi vaig anar quatre 
anys. 

En Biel Pocoví comenta que també va venir un 
mestre que era de Ses Salines, que nomia Vidal, 
que després va ser batle de ses Salines. 

Tu no anares amb en Cavaller? 
No, però l’he sentit anomenar.  

Tengueres sort i te n’alliberares de bones. No sé 
com era el d’Alaró però d’en Cavaller són molts 
els que en tenen un mal record. 

 
Recordes quan feres la primera comunió? 
Sí llavor hi havia don Jaume Bonet. Erem en Jaume 
“Ramon”, en “Gabito”, en Francisco de son Lluc, 
en Francisco Solivellas. Érem bastants. Na Petra 
“Mameta”, na Catalina “Pipeta”, na Coloma de 
can Pau, na Catalina d’Escorca, fia de l’amo en 
Jaume “Valencià”, germana de na Pola, que se’n 
va anar a França.   

Quins al·lots de Mancor anàveu a Sant Francesc 
en aquells anys? 
Hi anàvem en Francisco Solivellas “Moreno”, en 
Francisco de Son Lluc, en Jaume des Forn. Després 
va venir en Jaume “Ramon” i en Biel de so na 
Vaquera “Gabito”. En Francisco de Son Lluc va 
passar després a s’Acadèmia, perquè allà alguns 
al·lots cada dia li pegaven i ell anava molt orugat. 

Quan acabares a Sant Francesc, vares seguir 
estudiant? 
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Sí. Allà hi vaig estar fins a tercer curs després vaig 
anar a s’Escola Industrial. Feia només un any que 
funcionava s’escola quan jo vaig anar-hi, era es 
segon any. Hi havia en Pallicer, en Domingo, en 
Guiem, un de Lloseta que nomia Ginés Lorente. Jo 
vaig començar amb en Jeroni i en Biel Soler de sa 
Pobla. Vàrem anar tres anys allà i de s’escola ja 
anàrem a GESA, un mes després d’acabar es curs, 
dia 1 de juliol. Era l’any 1965, jo tenia 18 anys. 

He sabut que allà, que teníeu de professor 
n’Homar, eres un bon corredor de “fondo”. Què 
va passar quan anàreu a Madrid a córrer? 
Es darrer curs vàrem fer campions de Balears de 
marxa, de “campo a través”, dèiem noltros.  
Vàrem anar a córrer a Madrid i va passar un poc 
de lio per allà.  
Érem innocentots, al·lots de 17 anys. Estàvem a 
devora sa Casa de Campo i mos n’anàrem a dins 
Madrid i anàrem en es cine. Quan vàrem sortir, 
noltros hi havíem anat amb so Suburbà, llavors va 
estar tancat. Per arribar on estàvem, no sabíem 
com ho havíem de fer. Érem un de Santa 
Margalida, en Llull, i  un que nomia Grimalt. 

Com vos arreglàreu. Vos n’anàreu a peu? 
Vàrem partir a peu, no teníem dobbers per pagar 
un taxi. Quan vàrem arribar, n’Homar mos va 
esperar.  
L’endemà vàrem anar a córrer. Jo encara vaig 
córrer però s’altre acabava s’alè i no seguia. Jo en 
lloc de seguir, m’aturava a esperar-lo per no 
deixar-lo tot sol. Quan arribàrem i no férem res, 
mos  varen amonestar fort.    

Vares fer el servei militar? 
Sí, el vaig fer voluntari a Inca, a cavalleria. Feia 
dos anys que havia entrat a GESA i perquè no me 
tocàs anar a fora a fer es servici, em vaig 
presentar voluntari.  

 
Com va ser que entrares a GESA? 
Vàrem entrar des de s’Escola Industrial, podem 
dir. Heu vàrem sol·licitar quan fèiem el darrer curs. 
Anàrem a Palma a ses oficines de GESA que 
estaven en es carrer des Born. Presentàrem sa 
instància. Mos cridaren per fer una revisió metge i 
entràrem. No t’ho he dit abans, jo vaig anar a fer 
segon grau d’electricitat a Palma, perquè a Inca 
només es feia el primer grau que eren tres anys. 

Sempre feres feina a GESA, no a cap altre lloc? 
Sa vida laboral meva és molt bona de recordar;  
sempre a GESA, no he estat a cap altra empresa. 

Passem a un altre tema. Quan vares conèixer na 
Maria, la teva esposa? 
Ella era molt jove quan mos coneguérem, jo li 
guany de set anys. Aleshores estava funcionant es 
Teleclub a Mancor. Noltros començàrem a anar 
plegats en es Teleclub. Tots es joves anàvem allà, 
jugàvem a ping-pong, parxis, etc. 
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Començàrem a sortir un poc. Anàvem a Palma en 
es cine, a festes,  excursions, en es Dijous Bo. 

Vàreu festejar molts anys? 
Devers tres anys. 

Quan vos casàreu? 
Dia setze de novembre de 1975, s’any que va 
morir en Franco. 

Heu tengut una filla? 
Sí, es cap d’anys. Va ser una nina molt desitjada. 

Una vegada casats on passàreu a viure? 
Damunt ca nostra, en es carrer de Santa Llúcia. 
Aquesta casa l’havia comprada mun pare. Quan 
mun pare i es germans varen vendre es 
“Figarelet”, que havien heretat dels seus pares. 
Amb sos dobbers va fer una reforma a sa casa, un 
pis amb una entrada que dóna defora. Noltros 
passàrem a viure allà. 

Quan deixàreu aquell pis, venguéreu a viure en 
aquesta casa?  
No. Es pares de na Maria tenien sa Botiga Nova en  

 
es cantó de sa plaça i es camí que va cap a Turi-
xant. Varen decidir comprar sa casa a sa plaça 
mateix, que era de cas “Sabater Gros”, entre ca 
Fressa i Son Nadal. Varen tirar sa casa en terra, i 
edificaren, a més des baixos, on posaren sa botiga, 
dos pisos, però només d’acabaren un, de s’altre 
només va quedar es buc fet. Quan havia de néixer 
na Margalida, acabaren s’altre pis i noltros hi 
passàrem a viure. Ara fa vint-i-nou anys.  

Tornant a GESA, com funcionava a nivell d’orga-
nització de la feina diària? 
Jo era un capataç. En Rayó estava damunt noltros. 
En Riutord era es cap de comercial (hi havia sa 
part tècnica i sa part comercial) que després va 
tenir problemes i va demanar s’excedència. 
Baix d’en Rayó hi havia es capataços. Hi ha via ses 
seccions d’acometides que era on jo estava com a 
capataç responsable. Hi havia sa brigada baixa, sa  
brigada alta i muntatge. Noltros fèiem una reunió 
setmanal i mos distribuíem sa feina. 
Després varen dir a en Rayó que havien de 
començar al·lots i me va enviar a xerrar amb tu 
que eres es director de s’Escola Industrial i 
vengueren al·lots que estudiaven allà. En 
començaren devers 10. 

Hi havia altres mancorins que feien feina a GESA? 
Sí. Abans ja hi varen fer feina es germans de mu 
mare es tios Biel i Joan. El tio Joan va estar pocs 
anys a Inca després va passar a Palma.  
L’amo n’Arnau “Salapa” que estava a sa 
Subestació de Llucmajor i en Miquel “Sereneta” 
que estava a sa Subestació d’Inca. Quan 
modificaren ses subestacions amb nova 
tecnologia, l’amo n’Arnau va anar a fer feina a sa 
central de Sant Joan de Déu i en Miquel 
“Sereneta” va passar a fer feina amb noltros. 
També va fer feina a GESA es meu cosí Llorenç 
“Gallineta”. 
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Tu llavors quants anys tenies? 
En tenia 51 quan vaig firmar aquesta prejubilació 
però no fou efectiva fins que ja tenia 55 anys. 
Va ser quan vàreu comprar aquest solar? 
No. Es solar el compràrem quan vaig firmar sa 
prejubilació. Vàrem començar a fer planos, 
projectes i començàrem s’obra quan jo me vaig 
prejubilar en es 55 anys. 

En realitat, quan te jubilares? 
Me vaig jubilar en es seixanta anys, perquè així ho 
havia firmat.  

Actualment de jubilat quina vida fas en aquests 
moments? 
Quan me varen haver prejubilat, me vaig ficar en 
aquesta casa, obra i demés i no he perdut temps 
en altres coses.  
Pots comptar que sa instal·lació elèctrica i moltes 
altres coses són fetes meves. 

 

 

No anau a les activitats de la tercera Edat? 
No, no freqüentam massa.  

Ara posam a la teva disposició la revista perquè si  
vols dirigir-te a les persones que llegiran la 
l’entrevista. 
Mira, hem estat molt sortats d’haver tengut sa 
nostra filla Margalida. Som es primers admiradors  

de sa feina que fa sa nostra filla 
amb sa música, n’estam molt 
orgullosos. Per altra part està 
treballant com a professora i és 
una altra activitat de la qual 
també ens alegram. 

Intervé na Maria i en relació al 
que en Jaume acaba de dir, 
afegeix: 
Ara estic muntant sa caràtula 
del seu proper disc que ha de 
gravar. 
Continua en Jaume, enllaçant 
amb l’anterior i diu: 
Crec jo que s’educació des fills 
és difícil, però convé començar 
des de petits i donar-los con-
fiança i acompanyar-los en tots 
els moments que necessiten el 

nostre suport i ajuda. Sa comprensió de pares i fill 
no neix com un bolet en es camp, s’ha de treballar 
i s’ha donar confiança però sense donar-los ses 
coses fetes. Són ells que han de créixer i s’han de 
fer grans en es nostre costat. 

Passàrem a la terrassa i a l’entorn de la piscina en 
Biel Pocoví va fer una seguit de fotografies per tal 
de deixar constància de la nostra trobada. 
Ens acomiadàrem donant les gràcies a en Jaume i 
na Maria per haver-nos acollit a ca seva. 

Jaume Gual i Móra 
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L'AUTONOMIA MUNICIPAL (3) 

L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DEL FRONT POPULAR (Març / Juliol de 1936) 

es eleccions legislatives de febrer de 1936 posaren el Govern de la República en mans del Front 
Popular, coalició estatal d'esquerres. Arreu de tot l'estat el procés electoral fou molt acalorat i no 

mancaren actituds molt poc exemplars d'una i d'altra banda. L'endemà de les eleccions, mitjançant un 
B.O.E extraordinari, es declarà l'estat de guerra, atesa la inseguretat general. 

En aquells moments l'Ajuntament de Mancor(1) era 
regit per un consistori dretà-clerical que havia 
guanyat clamorosament les eleccions municipals 
l'any 1933, les úniques celebrades a Mancor, fins a 
l'any 1979. L'eufòria triomfalista de l'esquerra 
estatal va arribar a la seva migrada representació 
municipal, que, fins aleshores no assistia a les 
sessions plenàries, suposo perquè la majoria aplas-
tant del batle anul·lava qualsevol de les seves pre-
tensions que no s'adaptàs al parer de la majoria. La 
nova situació general, però, i les noves autoritats 
provincials de signe esquerrà esperonà els seus 
representants a L'Ajuntament. Així en la sessió ple-
nària de 4 de març el regidor Nofre Sampol el final 
de la mateixa declarava "en nombre de la minoría 
de este Ayuntamiento he de manifestar mi discon-
formidad, en tener esta Corporación una mayoría 
aplastante de  concejales de derechas y de centro, 
pues no puede hacer prevalecer su criterio (?), 

suplicando que se comunique al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
para que nombre una Comisión Gestora o convoque elecciones 

municipales"; la declaració no va ser comentada ni contestada per cap dels presents i s'acabà la sessió.  

El gest de l'esquàlida minoria municipal no consona gens amb el que entenem avui per democràcia i 
tampoc la decisió autoritària, que veurem a continuació.   

Catorze dies després de la citada declaració el batle, Sr. Gabriel Mairata, va convocar una llista de 
mancorins: els Srs. Pablo Crespí Villalonga, Jaime Martorell Mora, Juan Gual Mora, Ramon Crespí Riera, 
Felipe Martorell Sampol, Juan Alba Mateu i Jaime Sampol Pou, tots ells nomenats gestors substituts de 
l'Ajuntament elegit democràticament.  
El Sr. Gabriel Mairata, que a l'acta apareix com a "alcalde saliente" obria la sessió donant la paraula al 
Secretari que va llegir la comunicació del Governador Civil.  

L 

Sr. Joan Alba “Tallades”, 
protagonista principal d’aquest article 

(1) La documentació feta servir s’ha extret de l'Arxiu Municipal de Mancor. 
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Acabada la lectura el Sr. Mairata va donar possessió als gestors del seu càrrec, els va augurar encerts i es 
va retirar de la Sala. A continuació, en la mateixa sessió, la nova Gestora va votar els càrrecs i va atorgar 
la presidència al Sr. Pau Crespí. 

La Gestora del Front Popular però, tot i 
esser digitada, durant la seva escassís-
sima existència —del 18 de març al 24 
de juliol— va treballar incansablement 
per aconseguir millores per al poble, 
que, idees a part i la manera en què fou 
nomenada, honra la seva gestió a l'ajun-
tament, injustament oblidada per la me-
mòria i absolutament desconeguda per 
les últimes generacions. 

Arribats a aquest punt vull ressaltar el protagonisme de qui va 
ser l'ànima de la Gestora el Sr. Joan Alba Mateu "Tallades", 
elegit segon gestor per la mateixa Junta, però quasi tot el temps batle efectiu, a qui mai s'ha fet justícia, 
per esquerrà i per la breu durada del seu pas per l'ajuntament. 

El batle Sr. Crespí va haver de renunciar a la batlia 
per malaltia, de manera que des del 25 d'abril fins 
al 13 de juliol, el Sr. Alba presidí la Gestora i per 
tant el gruix de les accions dutes a terme foren 
promogudes pel batle substitut. La Gestora celebrà 
19 sessions, de les quals el Sr. Crespí va presidir les 
cinc primeres i les dues últimes a ultimíssima hora, 
ja a les portes de l'aixecament militar. 

Quant a la gestió municipal allò que primer desta-
ca, a la vista dels documents, és l'activa i massiva 
assistència dels gestors als plenaris, molt diferent 
dels consistoris anterior i posterior, tant el repu-
blicà com el franquista.  Així  mateix,  tot i  l'únic 
color polític dels gestors, les  discussions  que  re-
flecteixen les actes foren molt freqüents amb 

criteris molt diferents i a l'hora d'arribar a acords, aquests 
no sempre foren els proposats pel batle.  

 
 
 

Acta de la Sessió Plenària signada 
en primer lloc pel batle, Sr. Joan Alba 

Telegrama del Sr. Joan Alba al Governador Civil 
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Les intervencions de millores del breu consistori anaren dirigides clarament al compliment de dos 
objectius: millores a l'ensenyament, i a les infraestructures urbanes. El fet que els membres de la 
Gestora fossin mancorins humils, pagesos i menestrals amb 
una escassa o nul·la formació acadèmica, fa estrany el gran 
interès per les qüestions immaterials, com és l'ensenyament, 
principal objectiu de la gestora del Sr. Joan Alba. Hem de 
suposar que aquesta inquietud era esperonada per les 
autoritats provincials —ens consta la proximitat entre els 
gestors i l'antic Governador Civil, Sr. Carreras— a qui es 
dedicaria la Plaça Nova —i la comunicació directa amb el 
catedràtic Sr. Francesc de Sales Aguiló— que s'encarregaria de 
les despeses de la placa dedicada al Sr. Carreras—; a més, 
darrere hi havia d'haver consells i directrius del partit que 
donava suport a la Gestora. A l'abril s'havia inscrit al Govern 
Civil "La Agrupación de Esquerra Republicana Balear de 
Mancor del Valle", el president i vicepresident de la primera i 
única directiva en foren, respectivament, Pau Crespí i Joan 
Alba. Per altra banda, vull suposar que en Jordi Sampol 
"Vellut", valedor local de la Gestora, seria un bon molt útil 
conseller a l'hora de prendre decisions. 

ENSENYAMENT 
El maig tingué lloc una sessió extraordinària, convocada per la Inspecció d'Ensenyament amb el fi 
d'explicar la normativa reguladora de la substitució de l'ensenyament confessional. L'Ajuntament, 
presidit pel Sr. Joan Alba, va aprofitar l'ocasió per fer la següent proposta davant de l'Inspector:  treure 
l'escola de pàrvuls del local i dedicar-lo íntegrament a l'escola elemental de nins i llogar un nou local per 
als pàrvuls, dotant-lo del material necessari. 
A Mancor els primers anys de la República s'havia creat l'escola de pàrvuls amb una mestra (sumada a la 
mestra i el mestre elementals de nins i nines, ja existents). Jo record aquesta aula de pàrvuls, damunt 
l'antiga Botiga Nova, i la mestra D. Elvira; a la dècada dels 50 desapareixeria a favor de les monges. 

La crida d'atenció a l'inspector es veié corroborada a l'última sessió plenària del mateix mes de maig on 
el Sr. Alba expressà amb to dramàtic que un poble de 1276 habitants que tenia tres escoles públiques 
(tres mestres) no en disposava locals propis; va demanar, i fou acceptat, l'acord de sol·licitar al Ministeri 
d'Instrucció Pública 48.000 pts. per a la construcció d'escoles i una biblioteca. 

Dia 6 de juny s'aprovà la compra d'un solar de Turixant per a les noves escoles. La compra-venda es 
signà per tots els membres de la Gestora, com a compradors, i pel rector de la parròquia, Mn. Joan 
Femenias, com a venedor, el qual era el marmessor del senyor de Turixant. El solar fou valorat en 2500 
pts. 

“Saluda” al Sr. Joan Alba del Governador 
Civil de Madrid, Sr. Francesc Carreras 
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El 26 de juny L'Ajuntament encarregà a l'arquitecte Sr. Guillem Forteza la redacció, tan aviat com li fos 
possible, d'un projecte de l'edifici escolar. He consultat diferents documents relatius al projecte, que 
contemplava la inclusió de les tres aules, una biblioteca i una cantina. 

22 dies després d'aquest últim acord va començar la guerra civil, amb què es va desbaratar el projecte.  
L'amo en Joan "Tallades" va morir el 1984, dos anys després d'haver-se complert el seu somni, si bé les 
escoles noves es construïren en un indret diferent del que ell havia proposat el juny de 1936.  

MILLORES URBANES 

Quant a millores urbanes destaquen les gestions 
per a la construcció d'un escorxador, primer a 
"s'Hort" i després a Turixant, pràcticament enlles-
tides, i per a fer arribar a Mancor una línia telefò-
nica. Ambdós projectes foren malmenats per 
l'alçament. 

Allò que sí es dugué a terme fou l'anivellament de 
la plaça de l'Ajuntament que era una prolongació 

amb pujada de la placa de Dalt. Es construïren els murs que 
la conformen deslligant l'actual recinte amb la resta de la plaça, més baixa. Aquesta obra fou feta amb 
aportacions populars i s'inaugurà a les festes de S. Joan, "fiestas cívicas" amb els termes llavors oficials, 
amb presència del Governador Civil i es dedicà al Governador Civil de Madrid, Sr. José Carreras, antic 
Governador de les Illes, a qui la Gestora mancorina tenia un especial apreci.  
Una altra fita d’interès duta a terme per la Gestora, presidida pel Sr. Alba, fou el lloguer del casal de son 
Collell, primer pis, mirant al carrer, com a seu de l'Ajuntament. El propietari Sr. Bartomeu Reus havia de 
cedir una dependència per a presó. 
Dia 13 de juliol es reincorporà a la batlia el Sr. Pau Crespí i comunicà al consistori que s'havia dictat 
sentència a favor de Mancor en el conflicte del repartiment dels beneficis dels espais comunals. Com 
sabem, però, Mancor mai no n'ha gaudit,  de la Comuna. 

El mateix dia que oficialment començava la guerra civil, el 18 de juliol, es va reunir per darrera vegada la 
Gestora; el plenari va mostrar preocupació per la brutor de les vies públiques i demanava la 
col·laboració del metge. 

La sessió de 24 de juliol —al front de la província ja hi havia autoritats dels revoltats— diu així "se 
reunieron D. Antonio Riera Torres, alcalde-presidente de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento, 
nombrado por el Excmo. Gobernador Civil...". 

Dels membres de la gestora destituïda, dos foren assassinats per autors descontrolats i els altres 
represaliats amb llargs anys de presó. 

Tomeu Ripoll Pou 

Inauguració de la plaça nova (Sant Joan 1936) 
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ESGLÉSIA LOCAL 

L’administrador apostòlic de Mallorca visita la Unitat Pastoral de la Mare de Déu 
Sebastià Taltavull celebrà l’Eucaristia a Santa Maria la Major  

i es reuní amb el Consell Pastoral de la Unitat 

El nou administrador apostòlic de Mallorca va visitar el passat dimecres 21 de setembre la Unitat 

Pastoral de la Mare de Déu, dins de les trobades que està mantenint amb les diferents parròquies i 

realitats eclesials de l’illa des del seu nomenament. La trobada amb el Bisbe Sebastià Taltavull es va 

iniciar amb la celebració de l’Eucaristia a l’església Santa Maria La Major d’Inca, a la qual hi varen assistir 

fidels de les vuit parròquies que conformen la Uni-

tat. L’immens temple pràcticament es va omplir de 

cristians d’Inca, Lloseta, Mancor, Biniamar, Selva i 

Caimari que varen voler mostrar el seu afecte i la 

seva comunió amb el Bisbe Taltavull. També hi 

foren presents membres dels diferents cors de les 

parròquies que conformen l’agrupació, que uniren 

les seves veus per entonar els cants litúrgics. 

En l’homilia el Bisbe va agrair el signe d’unitat que 

era visible entre els membres de les 8 parròquies i 

va voler centrar la mirada de tots els presents en 

la Paraula de Déu que s’acabava de proclamar. I els va parlar de Sant Mateu, un home corrupte que 

robava part dels imposts que recaptava. Jesús el va veure assegut al banc de cobrador, tengué 

misericòrdia d’ell i el cridà. Taltavull va assegurar que 

la Misericòrdia és la paraula que millor defineix el mis-

teri de Déu, la qual obre el cor a l’esperança d’esser 

estimats malgrat el nostre pecat. I va encoratjar els 

fidels a estimar amb misericòrdia a les persones que 

tenen al seu voltant. 

En acabar la celebració els fidels varen poder saludar 

un a un el Bisbe Sebastià. Posteriorment, l’adminis-

trador apostòlic va mantenir una trobada a l’ermita de 

Santa Magdalena amb els membres del Consell Pas-

toral de la Unitat, un organisme creat el novembre de 2015 en el qual hi estan representades totes les 

parròquies i moviments de l’agrupació. El Consell va exposar davant el Bisbe la tasca que s’està duent a 

terme per anunciar l’Evangeli tant des del punt de vista pastoral com des de l’obra social de Càritas i 

varen compartir amb ell el goig d’haver descobert la pertinença a una comunitat cristiana molt més gran 

que el de la parròquia. 
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DE TOT UN POC ...  COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Mes de novembre 

Comença el mes amb la festa de Tots Sants. És una festa dedicada al record dels avantpassats. Un dels 

costums d´aquesta celebració és la visita als cementeris. Amb el temps, però, ha canviat molt la relació 

que la societat té amb la mort i, per tant, també s´ha transformat la festa. Sense aquest canvi de 

mentalitat no es pot entendre la ràpida acceptació d´altres 

models de festa, com el Halloween, que fan de Tots Sants 

una festa lúdica. Els hàbits de les persones canvien i es 

preparen per als mesos de fred i fosca creixent. La natura, 

després de l´esclat de l´estiu, entra en un temps de mort 

aparent: les fulles dels arbres cauen, no hi ha flors i les 

plantes semblen adormides. No és estrany que des de 

l´antigor moltes cultures haguessin instituït en aquest 

moment una festa en record dels difunts. 

Convé saber que entre Tots Sants i sant Martí, la terra descansa. En aquest mes la natura canvia de 

color; podríem dir que, després de les llaurades i de la sembra, els camps dormen. Al temps que els 

arbres es despullen, perden les fulles una estora verda va cobrint els sembrats.  

Festes 

Dia 2 és la Festa dels Morts, a tots els pobles i ciutats se sol celebrar un funeral al cementeri del poble o 

a les esglésies.  

Dia 6 a Inca se celebra la tercera fira i el 

diumenge, dia 13, se celebra la festa de 

Santa Maria la Major.  Dia 11 és san Martí 

de Tours, patró dels fariners.  

Dia 17 tendrà lloc la fira del Dijous Bo a Inca 

de gran renom, no només a la comarca del 

Raiguer, sinó a tota Mallorca. 

Dia 22 és la festa de Santa Cecília, la patrona 

de la música. Totes les corals i bandes de 

música celebren la festa amb concerts i 

trobades musicals. 

Dia 25 és la festa de santa Catalina. Es considera el dia per a 

l’eliminació de la violència contra les dones. 
Els cavallets alegren les nostres festes 
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Dia 27 és la festa del Beat Ramon Llull (1232-1316). 

Enguany celebram el setè centenari de la seva mort. La 

seva personalitat és inabastable. Fou el primer a expressar 

les perplexitats del pensament en la llengua del poble i no 

en llatí; místic, científic, alquimista, el seu llegat és 

monumental i la seva figura universal; és considerat el 

pare de la llengua i la literatura catalana; s´estudia en 

totes les Universitats del món; la Universitats de les Illes 

Balears té una Càtedra Ramon Llull.  

Aquest diumenge darrer de novembre a Mancor se celebra la fira de l’Esclata-sang i de la Muntanya. 

Acaba el mes amb la festa de sant Andreu, patró de Santanyí.   

Llunes  

Quart creixent, dia 7. Lluna plena, dia 14. Quart minvant, dia 21. Lluna nova dia 29. 

Refranys  

“A primers de novembre, el teu foc ja el pots encendre”. “Darrera del novembre nuvolós ve el gener 

polsós”. “De novembre enllà, agafa la manta i no la deixis de la mà”. Del novembre, Tots Sants és el 
primer i Sant Andreu el darrer”. “Quan novembre ve, abriga't bé”. “Qui cava pel novembre perd el 
temps”. Qui pel novembre no ha sembrat, que no sembri que ja és tard”. “Qui pel novembre no té llenya 

seca, ja cal que es prepari l'esquena”. “Si al novembre trona, la collita és bona”. “Sol pel novembre i abril 
plujós, estiu calorós”. 

Mes de desembre 

El desembre és el mes del solstici d’hivern. És bo que faci fred, gelades i neu que mata els cucs, les 

mosques i els paràsits. La terra dorm i hi ha molta humitat, no convé fer moltes matinades. 

L'escurçament del dies i l'arribada  del fred convidaven a quedar-se a casa. Moltes cuines tenien la 

xemeneia que arribava fins a la meitat i s'ensofronyaven allà dins, ben devora el foc. Generalment es 

passava el rosari i llavors es contaven rondalles, contarelles o coses que havien passat. També es cosia, 

es filava. Avui, tot això, sembla de l'any tirurany, com si també fos una rondalla; i no han passat tants 

d'anys tampoc! Ara duim un ritme frenètic, l'estrès forma part de quefer diari, i els problemes es van 

amuntegant en el cervell i en el cos. Tots plegats, ens ho hem cercat. Hauríem de pensar allò que el 

Dalai Lama va dir: "Molts d'homes viuen com si mai no s'haguessin de morir ... i moren com si mai no 

haguessin viscut". Val la pena reflexionar uns moments cada dia sobre aquestes qüestions. 

Festes 

Dia 4 és la festivitat de santa Bàrbara. Hi ha festa patronal a Vilafranca. És advocada en les tempestes i la 

patrona dels carburants i artificiers. 

Sepulcre de Ramon Llull a sant Francesc de Palma 
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Dia 6 és el dia de la Constitució Espanyola. I dia 8 és la festa de la Immaculada. 

Dia 13 és la festa de santa Llúcia. Té un significat especial la celebració que es fa al nostre Santuari de 

Mancor. Se la venera com a protectora de la vista. 

Dia 18 és la Mare de Déu de l’Esperança. La Mare de Déu té un extens culte a tot el món catòlic i també 

a totes les Illes Balears: des de sempre se n'ha tengut veneració. És per això que la Mare de Déu, sota 

qualsevol de les moltes advocacions, és la patrona de la majoria dels nostres pobles. 

Dia 24 dia de Matines a totes les esglésies de Mallorca amb el cant de la Sibil·la. Dia 25 la festa de Nadal 

que enguany cau en diumenge. A molts de municipis es realitzen diferents activitats entorn de les festes 

de Nadal i de Cap d’Any: concursos de betlems i de cants de nadales, tallers de neules, exposicions. 

També a molts d’indrets es fan mercadets de Nadal. 

Dia 31 dissabte celebrarem la Nit de Cap d’any i entrarem a l’any nou 2017. 

Llunes 

Quart creixent, dia 7. Lluna plena, dia 14. Quart minvant, dia 21. Lluna nova, dia 29.   

Dia 21 Solstici d’hivern, que començarà a les 10 hores 44 minuts. 

Refranys 

“Al desembre i al gener, cerca sempre un bon recer”. “Calor pel desembre, calor pel gener, fred fort pel 
febrer”. “Desembre, el mes més vell de l'any”. “Pel desembre, gelades i sopes escaldades”. “Si bon raïm 

vols menjar, pel desembre has de podar”. “Ara ve Nadal, menjarem torrons i amb una guitarra cantarem 
cançons”. “Fruita fora temps, figues flors per a Nadal”. “Els formatges de Nadal són els millors de l'any”. 
“Gelada de Cap d'Any, pa per tot l'any”. “Nadal en diumenge totes les festes es menja”. 

Mes de gener de 2017 

Gener és temps de pronòstics; tothom està atent 

a observar com es mostra l´any, com si hagués de 

fer un avanç dels fets que vendran. Som en ple 

hivern; els dies són curts i les nits llargues i 

fredes. Hi ha la creença que la lluna de gener té 

una influència favorable sobre la natura i els 

conreu, i sobre la salut de les persones. 

Sembla que el mar minvi o es buidi; els pescadors 

creuen que és a causa de la influència de la lluna. La saó del 

gener és la més profitosa per als arbres; és la bona temporada de fangar, plantar, podar la vinya...  

El gener és un mes dormidor; la natura està adormida i el sementer també. Però, així i tot, hi plana el 

pressentiment esperançat que la natura es desvetlla; l´ametller anuncia el bon temps. 

Festa de Cap d’Any a la plaça de l’ajuntament 
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Festes 

Dia 1 festa de Cap d’any, enguany com el dia de Nadal, cau en 

diumenge. 

Dia 5 a la tarda arribada dels reis  i dia 6 festa dita de l’Epifania, 

manifestació de Jesús als reis Melcior, Gaspar i Baltasar. 

Dia 17 sant Antoni. La vigília, Mallorca és tot un fogueró. Al voltant 

del foc i del caliu es torra el porquim, i es beu, i es canten cançons 

un poc pujades de to, tal i com mana la tradició. Sa Pobla, Artà i 

Manacor es tenyeixen de vermell. "Sant Antoni ha vengut / amb un 

ase amb quatre cames, / amb un covo d´ensaïmades / i una botella de suc." "Sant Antoni i el dimoni/ 

jugaven a trenta-u; el dimoni va fer trenta/ i sant Antoni, trenta-u."  

Dia 19 és la Revetla de sant Sebastià i demà sant Sebastià, patró de Palma. És festa també a Cala Rajada, 

es Capdellà, Calvià, Costitx, Deià, Inca i Pollença. Fou un militar romà, convertit al cristianisme i mort 

com a màrtir en no voler renunciar a la fe cristiana. 

Dia 26 és santa Paula. Llorenç Moyà escrigué els "Goigs a llaor de santa Paula": "Tot seguint de sant 

Jeroni / la gran doctrina i la pau, / viuda d´un sant matrimoni / deixàreu vostre palau".  

Dia 28 és sant Tomàs d´Aquino. Va viure al s. XIII i fou un dels filòsofs-teòlegs més importants de l´edat 

mitjana, figura clau de l´escolàstica. És el patró dels estudiants. 

Llunes 

Quart creixent, dia 5. Lluna plena, dia 12. Quart minvant, dia 19. Lluna nova, dia 28. 

Refranys 

“Aigua de gener, omple bótes i graner". "La lluna de gener, set virtuts té". "Dels amors sempre el primer, 
i de llunes la de gener". "El mes de gener, és el millor per al carboner". "Pel gener mana la lluna i pel 
juliol, el sol". "Per la lluna vella de gener, talla la fusta el bon carboner". "Pel gener el mar se´n va i pel 

febrer la mar se´n ve". “Aigua de gener, tot l'any va bé”. “Gener sec i abril mullat, molta palla i poc blat”. 
“Segons sia el gener, menjaràs el pa de l'any que ve”. “Pel gener, no siguis matiner. 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars: “No diguis blat fins que no el tenguis al sac i ben lligat”. 

Sens dubte ens trobem davant d'un dels refranys més coneguts, sense diferències geogràfiques, de cap 

a cap de les terres on ens entenem dient-nos “Bon dia!”. És un refrany conegut arreu del territori de 

parla catalana, si bé ens ha arribat amb una infinitat de variants: El blat al sac i ben lligat (o ben fermat), 
o El blat fins que no és al sac i ben lligat, no és blat, o Mai diguis acabat (o sac) fins que sigui (o si no és) 
al sac i ben lligat. El significat del proverbi és categòric i rotund: no es pot confiar en res que no sigui ben 

segur. Hi ha molts refranys i frases fetes que expressen  aquesta  cautela  davant les coses que encara es  
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mouen en el terreny difús de la incertesa, que no han succeït. No vendre la pell de l'ós abans d'haver-lo 
caçat. No podem cantar victòria abans del triomf.  

A Menorca tenen una versió del refrany molt sintètica i breu: “No diguis blat, que no diguis sac”. La 

síntesi, la brevetat, eren garantia de pervivència. I que un proverbi hagi arribat en un format tan reduït 

és una mostra més de la seva popularitat. 

En castellà tenim alguns refranys que tenen el mateix sentit: “No le llames trigo basta que esté en el 

silo” o “No me llames seda que no me tengas en la rueda”, i també la metàfora taurina “Hasta el rabo, 

todo es toro”.  

Usos lingüístics 

Taula i mesa  

Quan deim Mesa del Parlament, referit als diputats i diputades que constitueixen la presidència, 

vicepresidències, secretaris, qualcú pot pensar que s’hauria de dir Taula del Parlament, ja que 

efectivament la paraula mesa és pres del castellà. En català antic s’emprava “taula" amb el sentit de lloc 

de reunió d'un tribunal o consell deliberant, i la reunió plenària es deia "taula universal”. El català 

modern, però, ha adoptat "mesa" per designar el “conjunt de persones que dirigeixen una assemblea o 

corporació". Es tracta d'un terme de la vida pública oficial, que durant segles no havíem tengut ocasió 

d’emprar en català: "mesa del Parlament", “mesa electoral", i en canvi parlam de “taula rodona” per 

designar el conjunt de persones que participen en un debat públic, i “taula presidencial” el conjunt de la 

presidència d'un acte cívic o acadèmic (encara que és possible també l'ús de mesa en aquest darrer cas).  

Mig, mitjà, medi 

Molt sovint es cometen errades a l’hora de traduir la paraula castellana “medio”, com per exemple 

“Medi ambient” i “terme mitjà”. 

L’adjectiu mig, femení mitja, indica la meitat d’un tot: “mig quilo”, “mitja lliure”, “un litre i mig”, “una 
hora i mitja”. Com a substantiu indica un lloc central, allunyat de la perifèria: “érem al mig de la plaça”.  

L’adjectiu mitjà, femení mitjana, indica “situat entre dos extrems, o entre dues altres coses”: “el fill 
gran, el petit i el mitjà”; “el terme mitjà”; “l’Edat mitjana”. Com a substantiu expressa l’instrument, allò 

que serveix per aconseguir un objectiu: “els mitjans de comunicació”, “això ho he aconseguit per mitjà 

d’un amic”. 
Precedits de la preposició a, mig i mitjà, tenen valor semblant, d’aproximació a la meitat (d’espai o de 

temps): “a mig camí”, “a mig matí”; “a mitjan capvespre”, “a mitjan segle passat”. 

La paraula medi és sempre substantiu i indica l’element o substància en què viu o està immersa una 

cosa: “el medi ambient”, “l’aire és el medi en què vivim”, “per entendre un personatge hem de conèixer 
el seu medi”. 

(Extret de Línia Directa, Palma 1992)      Jaume Gual i Móra 
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DE TU A TU 

namorada de les avantguardes, fascinada per l’elegància, amb un estil propi que conjuga les 
tendències modernes amb un toc clàssic. Aquesta és la seva carta de presentació i, alhora, la part que 

ha conduït na Carme a estudiar Disseny de moda. Els que la coneixen de prop coincideixen a descriure-la 
com una persona molt generosa, empàtica i agraïda; una d’aquelles que sempre hi són quan les han de 
menester.  

Una cançó... The piece of my heart, de Janis Joplin, perquè 
m’encanta l’autenticitat d’aquesta artista, una icona del món 
hippie que va aconseguir crear escola. 
Un color... Blanc, perquè suggereix netedat; netedat en 
molts aspectes. A més, també és la base de qualsevol cosa.  
Un animal... Giraré el sentit de la pregunta: Tenc fòbia als 
caragols! 
Una pel·lícula... Un buen año. Es tracta d’un drama 
romàntic que conta la vida d’un infant que vivia a l’ambient 
pagès de la Toscana i que, per circumstàncies de la vida, 
passa a treballar a Wall Street. Crec que m’agrada perquè 
presenta una realitat amb la qual jo em sent identificada, el 
contrast de dos mons, en principi, oposats. Som cosmopolita i alhora rural.  
Una persona a la qual admires... La meva padrina Catalina. Per a mi és un exemple de valentia, de 
superació després d’haver rebut molts cops a la vida. El seu coratge és envejable. 
Un desig... Poder viure el meu món professional a Mallorca. No haver de partir de l’illa i abandonar el 
meu àmbit personal per dedicar-me a allò que m’apassiona: la moda.   
Un dia especial... El dia en què vaig complir 18 anys, el vaig poder compartir amb la gent que més estim. 
Un nom d’home... M’agrada Jaume, un nom mallorquí i que no passa de moda.  
Un nom de dona... Carme, un nom molt comú a la meva família.   
Un defecte... Som excessivament autoexigent i poc puntual. N’he dit dos! 
Una virtut... Pens que som molt creativa i enginyosa.  
Un llibre... La jove de la perla, de Tracy Chevalier, una novel·la inspirada en la pintura de Johannes 
Vermeer que du el mateix títol. Sempre havia estudiat l’obra des d’un punt de vista pictòric, i amb el 
llibre vaig poder conèixer una història vinculada a la imatge que representa.    
El teu lema... Menys sempre és més. És aplicable a qualsevol situació. Admir molt la senzillesa. 
El teu plat preferit... L’arròs a la cubana. És el plat perfecte. 
Què t’agrada de Mancor?  La germanor, la confiança en els grups d’amics... Des que estudiï a Palma les 
valor molt més.  
Què no t’agrada de Mancor? Odii les enveges i els prejudicis. 
Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari? Per què? En Pep Jaume Fontanet, amb qui tenc 
una connexió molt especial, tot i que, de vegades, els nostres punts de vista són ben diferents. 

Pere Perelló Vallori 

E

CARME RIERA RAMIS 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT DE MANCOR 

 
urant els mesos de juliol, agost i setembre hi 
ha hagut els acostumats sopars a la fresca 

cada quinze dies. 
També durant l'estiu s'ha dut a terme el normatiu 
procés electoral d'una nova Junta Directiva, atès que 
al juliol es completava el quadrienni de la Junta. 
La Junta s'ha reunit els dies 8 de juliol, 6 i 29 
d'agost, i 16 de setembre. 
Per a l'elecció de la nova Junta Directiva s'han 
celebrat dues assemblees extraordinàries, els dies 6 
d'agost i 17 de setembre, ja que a la primera no s'hi 
presentà cap candidatura. 

 
L'Assemblea extraordinària de dia 17 de 
setembre va elegir la següent Junta Directiva: 
President: Jaume Martorell. 
Vicepresident: Pedro Beltran. 
Secretari: Biel Llobera. 
Vocals: Bernadí Coll, Dolors Tevar, Joan 
Morro, Sebastià Frontera. 
 
Una de les Assemblees celebrades amb la presència de la 
responsable de les Associacions i la regidora de l’ajun-
tament. 
 

La Junta cessant, abans de donar pas a la nova, ha volgut agrair amb el lliurament d'una placa la seva 
col·laboració desinteressada als següents socis:  

 
 
MAGDALENA 
GRAU 
 
 

 
FRANCISCA  

RAMÓN 
 

D 

Participants en un dels sopars 
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PERE  
AMER 
 
 
 
 

JOAN  
COLL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la presència dels directius de la nova junta: el President, Jaume Martorell, el vicepresident Pedro 
Beltran i el Secretari Gabriel Llobera, es va fer entrega d’una placa als expresidents senyors Gabriel 
Pocoví i Lleonard Pocoví, en reconeixement als anys dedicats a la presidència de l’Associació. 
 
Tomeu Ripoll Pou. 
 



 

- 37 - 
 

 
 
 

 ESCOLA DE BALL MALLORQUÍ  

     DE MADÒ JOANA ROTGER 
 
 
 
 
 
 

HORARIS DEL CURS 2016/2017 
 

Cada dilluns 

Petits (de 3 a 5 anys) de 18 a 19 hores 

Mitjans (de 6 a 12 anys)  de 19 a 20 hores 

Iniciació (a partir de 12 anys) de 20 a 20:45 hores 

Preu: 7 euros mensuals 

Dia d’inscripcions 3 d’octubre a les 18 hores. 

Lloc: Casal de cultura - festapagesa@gmail.com 
 

 
 

La inscripció està  
 

oberta malgrat 
 

hagi començat 
 

el curs 
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ESPLAI S’ESTEL 

envolguts mancorins! Com ha anat l’estiu? Hi ha moltes coses que caracteritzen aquest període de 

l’any, els capficos a la mar, prendre la fresca als carrers solitaris del nostre poble, les tallades de 

síndria que conclouen les menjades… 

Però si una cosa ha marcat i segueix 

marcant la infància dels nins del poble és 

el campament de l’esplai. Un dels progra-

mes de la televisió que més ha engrescat 

els telespectadors més petits és “Master-

Chef Junior”. Per això vàrem decidir 

convertir el campament ’16 en un con-

curs de cuina, una experiència plena de 

reptes culinaris, amb classes, gimcanes i 

xerrades molt enriquidores per part dels 

professors. Amb aquesta imatge vàrem 

convidar tots els infants a les cuines del 

nostre “EstelXef”.  

Enguany no hem estrenat 

cap lloc nou, sinó que hem 

decidit repetir al Casal de 

Colònies de la Colònia de 

Sant Pere, i és que ja ho di -

uen que “val més un dolent 

conegut que un bo per co-

nèixer”. Allà tenen unes 

bones instal· lacions i fan el 

menjar boníssim, com si 

fóssim a ca nostra. Així, ha-

vent arribat al casal va començar la nostra “rutina”. El dematí ens aixecàvem prest ens 

vestíem i berenàvem fort a la porxada per tenir forces per fer les diferents activitats: 

taller de receptari, concurs de tapes, jocs d’aigua,  taller de confitura...  

En haver dinat gaudíem d’una estona de temps lliure per descansar, o no descansar tant i 

fer polseres i jugar a “UNO”. A les cinc partíem a la platja on berenàvem i nedàvem fins 

quedar ben arrugats. Després, per torns, ens dutxàvem i sopàvem. Les vetllades eren el 

moment més esperat: com sempre, un dia està reservat al cinema a la fresca, un altre per  

B



 

- 39 - 
 

 

la gimcana nocturna, un altre pel passeig del port i el gelat, i un altre de festa per 

acomiadar el campament. La gimcana bruta és  una part inoblidable.... I amb aquestes 

aventures tancam un cicle per començar 

un any nou a l’esplai... un any més ple de 

records i d’experiències ben agradables.  

A finals de juliol els joves també vàrem 

tenir la nostra gran sortida de l’any, vàrem 

fer una escapada als Pirineus que vàrem 

convertir en un campament militar. Amb 

un vaixell vàrem partir cap a terres catala-

nes, i un autobús ens va dur fins al Càm-

ping “L’Orri del Pallars” on dormíem en 

“bungalows”. Ben aferrat al càmping hi passa el riu Noguer a Pallaresa, nedar a una aigua 

tan gelada (7ºC) és una de les coses que més ens va impressionar.  

Durant els cinc dies no vàrem aturar ni un 

moment, eren tantes les activitats pro-

gramades... Les activitats d’aventura com 

ràpel, barranquisme i ràfting varen claus, 

però una gran sorpresa els esperava... 

quina il·lusió pels monitors dur això ama -

gat els dies anteriors. Un dematí ben prest 

ens va 

recollir 

un 

autobús al càmping, ells pensaven que anaven a veure 

unes runes a Tarragona... però al final vàrem passar 

un dia espectacular i carregat d’adrenalina i diversió a  

Port Aventura.  Hauríeu d’haver vist les seves cares 

quan varen veure que el bus entrava al pàrquing del 

parc... -Pep, no deu ser vera? Idò sí, això ho hem fet  

per vosaltres, després d’un any de feina dura però 

gratificant.  

El càmping estava a prop de Sort, un petit i curiós 

poble que just quan nosaltres hi érem estava en 

festes. Així que no vàrem deixar perdre la oportunitat  



 

- 40 - 
 

 

d’una bona festeta lluny de casa. A 

nosaltres només ens queda agrair-

vos la vostra presència i que pu-

guem compartir molts anys més i so-

bretot, viatges i experiències enri-

quidores.  

Enguany els monitors hem decidit  

fer un viatge tots junts. Un grup és 

fort i cohesionat quan, a part de la  

feina, també comparteix moments 

de diversió. El nostre director ens va 

engrescar, altra vegada, en una 

petita gimcana per grups...i aquí 

va començar la nostra aventura 

que ens va dur fins a Menorca.  

I ara sí que és moment de comen-

çar un nou curs... i el més impor-

tant sou vosaltres!! Fins aviat a 

tots...  

 

 

 
 
 
 
 
 
         L’equip de monitors 
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MOSCART 2016 
ls moscarts necessiten un hàbitat prou definit. Per poder fer la seva metamorfosi complerta necessita 
passar per quatre etapes ben definides i les tres primeres etapes es produeixen dins l’aigua. Així, un 

moscart abans d’esdevenir  un exemplar adult i poder xuclar suc ha passat de ser un ou a ser una larva, i 
d’aquesta ha passat a ser una pupa per acabar sent 
un adult. Un gran xuclador!!! 

L’aigua que ha caigut en aquesta edició de la 
MOSCART ha estat ben rebuda per tothom. El po-
ble volia aigua, necessitava aigua. Potser no aquest 
dia, però ja sabem que mai plou a gust de tothom. 
Els moscarts també necessitaven aquesta aigua per 
poder sofrir la seva metamorfosi complerta. I els 

cervesers també necessitaven aigua. Aquesta aigua beneïda que és el 90% de la cervesa. Que faríem sense 
aquesta aigua! O potser no era el dia d’elaborar cervesa? Segurament no era dia d’elaboració. Era dia de 
beure, de xuclar! Així és, era el dia de xuclar i ho va ser. Ens vam afartar! L’aigua no va ser cap 
impediment per gaudir d’una MOSCART de primera. 

A la presentació de la MOSCART  que vam 
celebrar aquest any al Bar Restaurant Sa 
Piscina de Mancor ja anuncià-rem que la 
mostra d’aquest any anava en serio. Vam 
haver de fer un tast de 14 rosses mallor-
quines per fer una petita mostra del que ens 
trobaríem la setmana següent. Vàrem ser 
servits molt bé per en Miquel i n’Elionor. I 
el final de la vetllada va ser espectacular 
amb el bon grup “Estación de sonido” que ells dos ens varen contractar. Moltes gràcies! 

El que volem destacar d’aquesta edició de la MOSCART és la novetat. La primera edició de la CRAFT 
BEER RUN, que ha estat massiva en participació. Més de cent corredors inscrits i unes crítiques pel 
meravellós recorregut. Bon recorregut i millores vistes. Potser nosaltres hi estam acostumats, però els que 
vénen de fora és el primer que aprecien.  

També ha estat prou interessant i amb una participació sorprenent ha estat el concurs de tir de pinyol 
d’oliva amb la boca. Tant la modalitat de distància com la modalitat de punteria van tenir una gran 
expectació. Sabem que hi ha gent que ja practica per l’any que ve.   

El concurs de Homebrewers també va tenir una alta participació. Vuit cerveses de la millor qualitat, 
segons els experts que les varen tastar, van competir per ser la cervesa casolana guanyadora. El premi que 
tindrà el guanyador serà fer una  cocció de  500 litres  de la  cervesa  guanyadora a  una  fàbrica  artesanal  

E
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professional. Podrà donar les instruccions de com ha de fer la recepta el mestre cerveser de l’obrador. 
Aquest any repeteix guanyador. Un veïnat d’Inca que ja va guanyar l’any passat amb una lager, enguany 
ha guanyat amb un estil ben diferent. Una Porter. En diuen meravelles aquells que l’han provada. El 

guanyador és n’Ovidiu Eugen. 

Després, la resta com cada any però millorat.  
Un concert de l’Associació Festa Pagesa, que 
va fer ballar a prou gent i que es van enrotllar 
canviant l’hora de la seva actuació per motius 
tècnics que potser havíem d’haver previst no-
saltres, però no som perfectes… Públicament 
demanam disculpes i moltes gràcies per la 
col·laboració que fan cada any amb nosaltres la 
gent de Festa Pagesa. Rock and Roll per un tub 
i de primera línia. Ja de ben prest la gent volia 
veure en Cris Juanico amb la seva nova forma-

ció BNJam, un concert potser amb un cert gust ciutadellenc, ja donava pistes de per on anaven els tirs 
amb el nom de la banda. Van seguir la vetllada el tribut a Sabina i Serrat amb l’espectacle “Dos pájaros a 
tiro”, amb una posta en escena bastant 
espectacular sobre tot per la quantitat 
de músics damunt l’escenari i la 
qualitat artística i musical d’aquests. I 
com a traca final Rock and Roll pur i 
dur amb The Billy Young Band. Això 
no es comenta. S’ha de viure. 

Destacar també de la Mostra el gran 
civisme i esperit de festa que hi ha al 
poble aquest dia.  

Per acabar hem de donar les gràcies a tota la gent, que no és poca,  que ha participat d’una manera o d’un 
altre amb l’organització i bon funcionament de la MOSCART. Ens agradaria agrair de manera especial a 
tots aquells que han fet de voluntaris a la carrera Craft Beer Run. I també a tots els comerços i bars que 
ens han ajudat econòmicament a tirar endavant el projecte. I per suposat també agrairem al ajuntament  
que en tot moment ens ha facilitat les coses per que la mostra sigui un èxit i la pugui gaudir de la millor 
manera tot el poble. Moltes gràcies a tots. 

Fins l’any que ve si Déu vol. 

Salut i birres!! 

C.C. Llépols del Llúpol 
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ESCOLETA MONTAURA 

 
urant tot el mes de juliol i per fer diferent aquest mes d’estiu, vàrem dedicar els divendres a fer jocs 
d’aigua; vàrem posar piscinetes, vàrem utilitzar poalets i tots plegats vàrem gaudir de refrescar-nos 

i passar estonetes ben divertides. 
Vàrem programar pel primer dia de juliol la 
sortida d’acomiadament de curs amb les famílies. 
Aquest any el lloc triat va ser Palma Aquarium, 
nins i nines, mamàs i papàs i altres familiars junt 
amb les educadores de l’escoleta vàrem passar un 
dia molt agradable i diferent. Moltes gràcies a 
tots/es que ens vàreu acompanyar aquest dia. 
Els darrers dies de juliol varen ser un poquet 
tristos ja que alguns dels nostres estimats petits 
acabaven el curs per donar pas a una nova 

aventura a l’escola de 3-6 anys. Enhorabona a tots i a totes, aquest grup nombrós ens va proporcionar 
molts de moments que sempre recordarem i que formaran part de la nostra vida, MOLTA SORT A TOTS 
I TOTES. 
També aquest darrer mes 
d’escoleta vàrem organitzar 
junt a les famílies del grup 
de 2-3 anys, una berenada al 
parc de la piscina per poder 
acomiadar els infants i 
atorgar un petit detallet per 
la seva passa per aquesta 
escoleta tan familiar. 
Gràcies de tot cor per la 
vostra confiança i per la 
vostra col·laboració. 
El mes d’agost la nostra 
escoleta va tancar per 
vacances i les educadores 
vàrem poder carregar piles per la tornada. 
El mes de setembre d’aquest nou curs 2016-17, ha començat de diferent forma, amb la normativa vigent i 
gràcies al suport de l’Ajuntament, aquest any hem agafat el mínim de cinc dies per poder programar el 
curs i planificar i organitzar els espais i el temps. Totes les educadores dia primer de setembre vàrem 
començar a  preparar  amb molt  il·lusió tots  els  espais de la  nostra  escoleta  per l ’arribada dels infants;  
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vàrem adaptar els espais i vàrem tenir molta cura del material que volem utilitzar per canviar la 
metodologia emprada fins el moment.  
A partir de dia vuit de setembre les nostres portes es varen obrir per rebre els més petitons, entre rialles i 
plors hem començat un nou curs. Durant els primers dies vàrem donar cabuda al període d’adaptació, ja 
que aquests nins i nines són molt petits i necessiten un temps per agafar seguretat i confiança. A poc a poc 
van passant els dies i tots comencen a estar més tranquils i ens regalen moments d’alegria. 
 

HAN CELEBRAT EL SEU ANIVERSARI 
 

 
 
 
 
 
 

        L L U C 
 
 
 
 
 

           A B R A H A M 
 

 
 
 
 
 

          M A R I N A 
 
 
 
 
 
 

            A N D R E U 
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                                       C U R S  2016 - 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Els alumnes de 3 anys amb la seva tutora,  

Elionor Salom i la logopeda del centre, Laura Gallego 

Els alumnes de 4 anys amb la seva tutora,  

Xisca Vives i el mestre d'Educació Física  

i psicomotricitat, Biel Crespí 

La tutora de 5 anys, Sandra Valle 

i la mestra més 1 d'infantil, Mercè Gelabert 

La tutora de 1r, Cristina Ramon 

i la mestra de Religió, Carolina Sans 
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Nou curs i nou centre d'interès: 

Enguany va d'invents!!!! 

La tutora de 2n, Marga Núñez 

i la mestra d'anglès, Joana Giménez 
El tutor de 3r i 4t, Eugeni Martínez 

i la mestra PT, Victòria Pernia 

La tutora de 5è, Joana Morell 

i la mestra d'anglès, Angie Silmon 

Els alumnes de 6è 

i el seu tutor Fèlix Bimbo 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Activitats 

Dia 9 de setembre. Club Lectura Mancor 
Ens reunírem per comentar l’obra L’acabadora, de Michela Murgia. 

El llibre ens situa a la Sardenya dels anys 50, entre tots comentàrem que hi havia  paral·lelismes amb el 
lloc i els costums de Sardenya i la Mallorca de la mateixa època, una societat, encara, principalment 
agrícola i religiosa, on les tradicions estaven profundament arrelades. 

Una novel·la molt especial i interessant  que va donar per 
debatre diferents temes. 

Per cert, sabeu que és una acabadora? L’acabadora era una 
dona que ajudava a morir la gent en els pobles rurals de 

Sardenya.  

Un altre costum 
sard, el fill d’àni-
ma, que consisteix 
en el pacte entre dues famílies perquè el fill d’una passi a 
ser fill de l’altra, costum que encara perdura a l’illa. 

Tot un luxe de tertúlia on poguérem gaudir d’un dolç típic de 
Sardenya el Gueffus: boletes d'ametlla i sucre aroma-

titzades amb aigua de tarongina. S'emboliquen en paper de seda de colors. 

100 ANYS DE ROALD DAHL!!! 
El 2016 se celebra el centenari del Naixement de Roald 
Dahl. Segur que molts de vosaltres ja el coneixeu… i si no 
ara és un bon moment per conèixer aquest autor. 

Algunes de les 
seves històries  
més conegudes 
són, Matilda, Les bruixes, Charlie i la fàbrica de xocolata,  El 
dit màgic, El Gran Amic Gegant, Els culldolla, En James i el 
préssec gegant, Agu trot, El fantàstic senyor Guillot,… 

Fixau-vos en els anys que fa que les va escriure i encara 
continuen agradant i engrescant a molts lectors! 

Si voleu endinsar-vos en l’univers Dahl us recomano que 
faceu una passejada per la biblioteca de Mancor  que és ben plena  dels seus llibres…  
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ACTIVITATS ESPORTIVES 
nguany hem tret una nova proposta d'activitats esportives que ha tengut una bona acceptació entre 

les mancorines, han fet condició física i manteniment i estan ben contentes amb els resultats. Ja 

que les activitats varen tenir èxit en els mesos d'hivern vàrem pensar que a l'estiu no es podia deixar de 

banda i proposàrem de fer classes d'"aquagym" i això sí que va ser tot un èxit, hauríeu d'haver vist la 

piscina municipal a les 20:00 h, estava plena de gom en gom i totes pegant un bon bots i la música a 

tope! La nota negativa va ser la lesió de na Cati "Coleta", des d'aquí li volem desitjar una ràpida 

recuperació i esperam veure't l'estiu 2017 amb més ganes que mai!  

 

A l'estiu hem tornat fer classes de natació per a infants i adults amb una bona acceptació, ja pareixen 

tots peixets dins l'aigua i estam segurs que quan torni venir el calor ja no necessitaran maneguets cap 

d’ells. Bé, tal vegada els dos adults sí perquè es passaven la classe xerrant enlloc de fer els exercicis que 

els manàvem.  

Amb el final d'estiu va arribar la festa, el Consell de Mallorca ens va dur un castell inflable i una 

passarel·la per a que tots els nins/es dels cursets de natació i tota la resta dels nins del poble el 

poguessin gaudir. També es va fer entrega dels diplomes. 

Les alumnes de l'"aquagym" el 

darrer dia de classe férem un sopar 

de germanor al restaurant de la 

piscina on vàrem riure i ens vàrem 

contar les experiències viscudes. En 

aquest sopar també vengueren les 

usuàries dels cursets d' hivern.  

Esperam veure'us ben aviat amb 

nosaltres!  

E

Festa de fi de curs de natació Es lliuraren els diplomes a tots els participants  

Biel Martorell i Maria Antònia Jaume 
Participants al sopar de germanor de fi d’activitats d’estiu 
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X TROBADA DE REVISTES DE PREMSA FORANA 

LLUC: EL COR DE MALLORCA 
 

l Santuari de Lluc i la revista Comunicació Lluc, foren els amfitrions de la X trobada de revistes de 
Premsa Forana, el passat dissabte dia 10 de setembre. 

Les quinze publicacions assistents, amb 35 persones representant la premsa forana de Mallorca, fórem 
rebuts pel Prior de Lluc, el pare Ricard Janer, junt al director de la revista Lluc, Pere Fullana. 

Seguidament, ens explicaren el Pla de 
dinamització religiosa, cultural i ambi-
ental del Santuari, parlant entre altres 
coses de: la imponent basílica, les visites 
didàctiques per a grups, els acolliments 
durant tot l’any, les marxes a peu tant 
des des Güell com de la part forana, els 
esdeveniments per Nadal amb el cant de 
la Sibil·la, i Setmana Santa, les visites 
de grups de reflexió, l’Escolania de Bla-
uets amb la seva història i les inversions 
actuals, el Museu, l’oferta de senderisme 
i rutes cicloturístiques, etc. Tot plegat, 

un espai religiós, cultural i turístic per excel·lència a Mallorca, a on es pot gaudir de la natura de la Serra 
de Tramuntana. Un lloc únic, reconegut per la UNESCO com a Patrimoni Mundial. Lluc, Lucus: el bosc 
sagrat. 
A les 11,30 h. assistirem a la presentació del llibre “La Bella 
Dona. Una llegenda ben actual”, de Francisca Llabrés.  
Cap a migdia, el guia Joan Avellaneda, ens mostrà alguns 
espais referents a Llull a Lluc, del Santuari: la Mare de Déu 
a la Basílica, la capella de Sant Pere, el Baptisteri i el Museu 
de Lluc. 
A les 13,15 h. poguérem admirar el Cant de la Salve per part 
de l’Escolania a la Basílica.  
A les 13,45 h. ens oferiren un dinar de companyonia i germanor a la fonda del Santuari. 
Després de dinar, poguérem veure el vídeo “El Cor de Mallorca” amb unes precioses imatges en blanc i 
negre del Santuari.  
Per acabar la visita, vàrem recórrer els diferents espais a on 55 nines i nins blauets, estudien primària i 
secundària i a la vegada cant i música. El director de l’Escolania, Ricard Terrades ens explicà el dia a dia 
dels blauets i la seva formació, concerts i viatges musicals i culturals. 
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca agraeix als responsables del Santuari de Lluc, el Prior Ricard 
Janer i Manuel Soler, així com a Pere Fullana, la cordial i amable acollida. 
 
A la Trobada hi assistiren, representant MONTAURA, en Tomeu Ripoll i en Jaume Gual. 

E 
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IMATGES D'AHIR 
    Any 1940       Any 2016 

Segurament no es la primera vegada que surten imatges de l'entrada a Mancor per la carretera 
que ens uneix amb Inca. El lloc és el mateix, l’únic que canvia és la construcció. A la foto de 
l'esquerra, feta aproximadament l'any 1940, podeu veure la primera casa que és can Miquel 
Canals "Bajoca", i la foto de la dreta, feta l'any 2016, hi ha la casa, coneguda com els pisos de 
can "Bajoca", que es construïren entre l'any 1940-42. Són evidents els canvis realitzats i que 
denoten una diferència notable entre una i altra imatge. 
La carretera era la diversió de la gent els diumenges i festes, passejaven per amunt i per avall 

fins arribar al pont, i quan arribava la fosca anaven cap al centre del poble donant voltes pels 

carrers Major i sa Canaleta, Plaça d'Alt i de Baix. Així fins arribar l'hora d'anar a sopar. Poques 

coses més podies trobar al poble per a la diversió. Les tres dones de la fotografia de l’esquerra, 

segons m'han dit, són: La primera per l'esquerra na Maria Mateu "Guixa", la del centre 
n’Antònia Mayol "Bernada" i la darrera na Margalida Morro "Prim". 

La foto de l'any 1940 és de na Catalina Canals, arreglada per Eduardo Rovira 

Foto de l'any 2016 i comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora" 
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IMATGES D'AHIR 
Romeria a Santa Llúcia - 1955 

 

Aquest grup d'amics que podeu veure a la foto realitzada l'any 1955, anaren de Romeria a 
Santa Llúcia. Segons m'han contat dos dels que encara viven, tenien una orquestra amb el 
nom de "EL LADRON". 

Anaven a prendre de tocar guitarra a l'Acció Catòlica, amb un professor que venia de Palma i 
creuen recordar que el seu nom es deia Joaquin. També ensenyava a les dones a tocar la 
mandurria. 

Els diumenges solien tocar a qualque bar del poble que les havia contractar per animar un poc 
l'ambient, ja que a les hores poques distraccions hi havia. També solien anar a fer "Serenates" 
a les al·lotes, sobretot per les verges, baix de la seva finestra on dormien. També em  contaren 
que ho passaven molt bé i qualque capvespre, en acabar la funció, havien begut algun que 
altre mesclat de demés.  

Drets a darrera i d'esquerra a dreta podeu veure en Miquel Martorell, Rata, en Pep Amer, Ullot, 
en Pep Mairata, des Rafals, (acompanyant), davant i d'esquerra a dreta, en Biel Bonafé, 
Barraqueta, en Biel Pou, Rialla, i en Miquel Colom, Miquelet. A la foto no hi ha en Simó 
Martorell, Guixa, en Macià Colom, Miquelet,  ni en Jordi Moranta, Rengo, que és el qui va fer la 
foto. 

Foto propietat de Catalina Vallori "Mameta", arreglada per Eduard Rovira. 

 Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora 



 

PER RECORDAR 
Excursió a Petra – Dia 3 d’octubre de 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest dia sortírem amb dos autocars en direcció a Petra. Pujarem al Puig de Bonany, 
berenàrem de panada i begudes a Petra i visitàrem el Convent de Sant Bernardí fundat l'any 
1607 pels franciscans. També visitàrem el Museu Frai Juníper Serra i la casa natal. Seguírem 
cap a Manacor per visitar les Perles Majòrica. Dinarem al restaurant s'Alqueria des Comte, 
d'arròs brut, escalop acompanyat de patates i ensalada, pijama, begudes cafè i licors. 
Brindàrem amb cava després del dinar; va seguir festa i ball. Tornàrem cap a Mancor tothom 
ben content i sense cap incidència. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou "Pastora" 


