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Editorial 

Poc temps després de l’inici del mes d’abril ja s’ensumaven 

les festes de Pasqua que seria el dia 16. Celebràrem la 

romeria a santa Llúcia l’endemà i encara els nostres 

estudiants tendrien vacances fins el dilluns de l’àngel, que 

va ser el dia 24 d’abril.  

Com cada any, l’Associació d’Amics de la Tercera Edat va 

celebrar amb resplendor la seva festa anyal el dia primer de 

maig. També l’associació Amunt i Avall, com cada any, va 

celebrar el diumenge dia 28, la Diada Solidària, a benefici 

de l’associacions HUNTINGTON (malaltia del mateix nom), 

Síndrome X FRÀGIL. Hi va haver diferents actuacions, una 

paella enorme i molta participació. 

Una   anècdota curiosa, cal notar el   fet apareixerde  què v  a   

una figuera a l’ascensor del Centre de Dia. Es veu que la 

nostra contrada és donada al naixement de figueres; tots 

recordam que molt sovint n’han aparegudes al campanar. 

Aquest segon trimestre de l’any ha acabat amb les nostres 
festes patronals de sant Joan. Enguany, a més dels actes 
habituals, hem celebrat amb goig, el que un mancorí, l’amo 
en Joan “Miet” hagi assolit l’edat de 100 anys. 

Per altra part també, a nivell d’església, s’ha produït la 
grata notícia del nomenament del rector de la nostra 
Unitat de Pastoral com a Bisbe Auxiliar de Barcelona. 

A un i altre, des de les pàgines de Montaura, volem felicitar 
de tot cor.  
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C R Ò N I C A 
A B R I L 

 la crònica de gener passat no vàrem enregistrar la mort a Palma, on residia, del mancorí Joan 

Moyá Rosselló, que va succeir el dia 23 de gener de 2017. Donam el condol als seus familiars. 

Tampoc es va enregistrar la mort a Madrid, on residia, del mancorí Felip Seguí Amengual de cas Regidor, 

als 93 anys, que va succeir el dia 31 de març de 2017. Donam el condol als seus familiars 

Dissabte 1 d´abril morí Guillem Martorell Martorell de cas Puput als 84 anys. Donam el condol a tots els 

seus familiars 

El mateix dia, un grup d´unes 40 persones anàrem a l´Auditòrium de Palma a veure la sarsuela “ La Ver-

bena de la Paloma”. A la sortida fou comentat que no se sentien gaire bé les veus. 

Dia 2 d’abril la premsa es fa ressò del fet succeït el dia anterior a Mancor. Un excursionista de 41 anys 

fou rescatat després de tenir un accident ja que havia caigut entre dues roques mentre realitzava una 

excursió a la zona. Varen intervenir els bombers de Mallorca i el servei de rescat de la Guàrdia Civil, així 

com el servei d’emergències del 061. 

Dia 4. A la sala d’Actes de l´ajuntament, es 

va fer una xerrada damunt la situació actu-

al respecte a l´escola nova. 

Dissabte dia 8   l´associació Amunt i Avall 

organitzà un Taller de llatra a càrrec de ses 

Maries de Capdepera. 

Dia 9 va tenir lloc la benedicció de Rams i la 

processó.  

Dia 10 s’inicià el Taller per a persones cuidadores 

no professionals: autocura i atenció a persones 

dependents. Es faran 10 sessions de 09’30 a 

11’30 a l´ajuntament. Destinat a tots els manco-

rins i mancorines que estiguin cuidant a qualque 

persona del seu entorn. L'objectiu del taller és 

adquirir coneixements i habilitats tant per a tenir 

cura de la persona depenent com per a tenir cura 

d'un/a mateix/a. 

Dia 14 l’ajuntament va organitzar una berenada a 

Biniarroi. 

A 
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Dia 17, dilluns de Pasqua, Romeria a Santa Llúcia. S´inicià amb la processó que sortí de Mancor a 10’30 i 

pujà de cap a Santa Llúcia. A l’arribada es va celebrar la missa. A les 12 els infants pogueren gaudir dels 

Jocs infantils gràcies a la Direcció d´Esports 

del Consell de Mallorca, es va instal·lar un 

rocòdrom enmig de l´esplanada. Unes 700 

persones s´animaren i en grups feren un bon 

arròs sec. Cada grup va rebre com obsequi un 

davantal dissenyat i pintat a mà pels usuaris 

del Centre de Dia de Mancor. 

En haver dinat hi va haver l´actuació de 

l´Escola de Ball Joana Rotger i agrupació Fes-

ta Pagesa on s´hi afegí tothom que va voler 

per arribar a fer una bona rotllada.  

La festa va seguir a Mancor, a la Plaça de Baix i al Car-

rer Maçanella amb els concerts organitzats pels bars 

del poble. 

Dia 18 s’iniciaren les obres de reforma i ampliació a 

una part del Casal de Cultura. 

Del 18 al 21 d’abril, cada dia de 9 a 14 h. se celebrà, 

organitzat per Escull, projectes educatius, el Progra-

ma una Pasqua arreu del Món (Escola de Pasqua, 

Mancor de la Vall, 2017), per a infants de 3 a 12 anys. 

Es feren jocs, gimcanes, danses, tallers, sortides pel municipi, etc.  

El dia 19 d’abril es va fer la presentació a Inca del llibre “La pesta de 

1652 a Inca” del qual ós n autors en Gabriel Pieras i el nostre 

col·laborador i historiador del nostre poble, Biel Fiol. L’acte va tenir lloc 

al saló d’actes del claustre de sant Domingo amb la presència, a més 

dels autors, del batle i el regidor de Cultura de l’ajuntament d’Inca i 

l’editor Lleonard Muntaner. Miquel Pieras fou l’encarregat de la presen-

tació de l’obra. 

El dijous dia 20 va començar, com ja s’havia enunciat, la posada en mar-

xa de la recollida selectiva porta a porta. Ús de la bossa vermella i la 

bossa blanca. Una passa endavant per ajudar en el reciclatge. 

El divendres dia 21, es varen iniciar els actes de Sant Jordi 2017, amb 

L’hora del conte “El petit príncep” a la Biblioteca. 
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El dissabte, dia 22, varen actuar a Mancor les Diabètiques Accelerades, amb l’obra “Gran bufet” . 

Dia 23, dia de sant Jordi, va tenir lloc la Caminada Solidària a benefici de DEBRA, ABDEM, XFRÀGIL i 

HUNTINGTON, organitzada per Amunt i Avall. 

També a la plaça de l’Església varen tenir lloc un 

seguit d’activitats: Lectura Col·lectiva, taller de 

punts de llibres, paradeta de venda de llibres 

per part de l´APIMA del CEIP Montaura, venda 

de coques pro viatge d’estudis dels alumnes del 

CEIP Montaura i venda de suc  de taronja natural.  

El dia 24, es feren dues representacions de tea-

tre en anglès: “Cinderella” i “Jungle fever”. A 

continuació es donaren els premis del IV Con-

curs de relat breu i Dibuix del CEIP Montaura al teatre municipal. Enhorabo-

na a tothom que hi va participar i als guanyadors i guanyadores. 

El mateix dia es va fer el segon taller per a persones cuidadores “Cures bàsiques i nutrició de les perso-

nes que tenim a casa”. Se´n va fer difusió de nou amb la idea d´engrescar a més persones indecises. 

El dia 28 va inaugurar-se l’exposició a la Sala 

d’Actes de l’ajuntament “II República. Preludi 

d’una tragèdia. Memòria i repressió a Man-

cor”. A continuació va tenir lloc una confe-

rència impartida per Mateu Mir, Tomeu Ri-

poll i Jaume Gual sobre la temàtica, a la qual 

va seguir un torn de paraules dels assistents. 

Dia 30 la premsa publicà “Crònica d´una tra-

gèdia a Mancor de la Vall”. Article escrit per la mancorina Clara Fontanet Abrines.  

M A I G 

El dia 1 de maig, com   és cos ,tum   l’Associació   dels Amics 

de la Tercera Edat va celebrar la seva festa anual. A les 

11’30 va tenir lloc una missa a l’església parroquial i segui-

dament un refresc a la plaça de l’Ajuntament. Després 

posaren peu davall taula a Binicomprat, amb un abundós i 

suculent dinar. Després de les intervencions del President, 

la responsable de les Associacions de la part forana i el 

batle, va acabar la festa amb un ball molt participatiu 

comptant amb el Aria Bohemia. Enhorabona i per molts anys.     L’ajuntament oferí un refresc a la plaça 

Taller de punts de llibre 



 

- 6 - 
 

De dia 1 a dia 5 de maig va romandre oberta l´exposició damunt la II República. 

El dimecres, dia 3, es va reunir a la sala d’Actes de l’ajuntament, la Comissió de Festes de Sant Joan 

2017, oberta a tothom. 

Dia 5 va morir a Lloseta, on residia, el mancorí Miquel Mairata Martorell de ca na Coric, als 85 anys 

d’edat. Donam el condol als seus familiars. 

Dissabte dia 6 de l´equip amateur de futbol Montaura va aconseguir l´ascens a Primera regional gua-

nyant al Santa Maria. Enhorabona. 

Dia 8 han començat les obres de canvi de tuberies a la majoria 

de carrers del poble que tants de problemes d’aigua ens do-

naren a l’estiu passat. Podeu veure els embossos de calç que 

te in en les tuberies velles . 16 pàgina la a  

L’ajuntament convida a tots els joves, de 14 a 20 anys, que 

vulguin participar de l'Espai Socioeducatiu Jove, ubicat al pri-

mer pis de l’antic Teleclub, just damunt la Biblioteca, a parti-

cipar als tallers i activitats a dur a terme per les festes de Sant 

Joan i que ja es preparen. Les trobades seran tots els diven-

dres del mes de maig i els dos primers divendres del mes de 

juny. 

Dia 12 va tenir lloc el Teatre Solidari, per la companyia Xamo Xamo, a benefici de l'Associació “Un Som-

riure per Txernobil”, entitat sense ànim de lucre que treballa en l'organització de Programes d'Acollida 

per Sanejament, dirigits a infants que viuen a la zona contaminada per l'accident nuclear a Txernòbil, 

que va interpretar l’obra Pop Fiction. 

El dijous dia 18, els socis de l’Associació del Amics de la Tercera Edat acudiren a presentar l’ofrena floral 

a la Mare de Déu de Lluc.  

Dia 20 va morir a Inca la mancorina Josefa Hernández Gual, de 53 anys. Donam el condol als seus famili-

ars. 

Dijous dia 25 de maig es va fer una reunió on es va 

convidar a diferents entitats i comerços del poble 

per tal d´explicar en què consisteix el Pla Municipal 

de Drogues que s´està elaborant per part dels Ser-

veis Socials de l´Ajuntament i es va demanar la 

col·laboració per a fer el diagnòstic inicial. S’ha fet 

una enquesta que es podrà emplenar fins dia 8 de 

juny. Com més participació hi hagi millor.  
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Dia 27 de maig va morir en Pedro Alorda Amengual a l’edat de 87 anys. Donam el condol als seus famili-

ars. 

El diumenge, dia 28, va tenir lloc la Diada Solidària, organitzada per 

l’Associació Amunt i Avall, amb la col·laboració dels ajuntaments de 

Mancor, Selv ,a   Lloseta i Marratxí, a benefici de l’associacions HUN-

TINGTON (malaltia del mateix nom), Síndrome X FRÀGIL. Hi va ha-

ver diferents actuacions, una paella enorme i molta participació. 

Dia 30 la premsa va publicar la següent notícia: “Una higuera en el 

hueco del ascensor”. Es referia a l’ascensor que hi ha al Centre de 

Dia.  

Dia 31 es publicà a prensa “Revisión de valores catastrales en Man-

cor de la Vall y Consell” i es reitera la notícia “Brota una higuera en 

el ascensor del Centro de Día de Mancor”. 

Dia 31 l’Ajuntament inicia un procés participatiu de coneixement de la realitat social del municipi. No hi 

ha dubte que les persones, les entitats i els serveis són els que tenen la informació i viuen el dia a dia del 

poble. Per aquest motiu es demanà la col·laboració anònima, per omplir un qüestionari. Les respostes 

seran una eina molt útil per dur a terme accions tècniques sobre prevenció dins el municipi.  

Durant el mes de maig hi ha hagut talls en la circulació i talls d´aigua degut a les obres de canalització 

d´aigua potable que es du a terme a diferents carrers del centre del poble. També durant aquest mes 

s´ha arreglat l´ascensor lde  Casal de Cultura, s´han asfaltat carrers i camins, han iniciat les obres de re-

forma del CEIP Montaura i s´ha posat barreres laterals de fusta a la carretera de Mancor a Inca a varis 

trams o no hi havia ni marge ni protecció. 

J U N Y 

Dia 1 es publicà a premsa “Bonificaciones para los mayores en la tasa de basuras” fent referència al dret 

que tenen els majors de 65 anys, residents a Mancor, a tenir descomptes en aquesta taxa. 

Dia 2 es publicà a premsa “Mejoras en la señalización y la seguridad de la carretera desde Inca”. 

El mateix dia va tenir lloc una reunió informativa damunt l´escoleta d´estiu. 

Dia 3 es va celebrar la festa dels Llépols del Llúpol a la plaça d´Alt “Craft Beer World Cup”. 

El dia 5 començaren les obres de construcció del nou Parc Verd, a la part alta de l'aparcament del Ce-

mentiri Municipal.  

El mateix dia va morir Francisca Arrom Martorell “Ramona”, a l’edat de 92 anys. Donam el condol als 

seus familiars. 

El dissabte, dia 10, fou un dia ple d´activitats: 

Es va obrir la piscina municipal.  
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Es va celebrar el primer dia de la XXVI trobada de pintors, que va continuar el diumenge dia 11.  

Durant el matí, al camp de futbol de Turixant, va tenir lloc la Diada d’escoletes de futbol.  

 

Al migdia encalentiren motors amb un dinar, el grup de Sonamunt a la placeta de darrera l´església i el 

grup de Sonavall a devora el Pou de l´entrada del poble. Mancor es xapà fent una línia imaginària que 

anava pel carrer de Massanella, la plaça de Baix, carrer de Sant Joan de cap al carrer Montaura enllaçant 

amb el carrer Biniarroi. Dos bàndols, dos colors. El color groc i rosa com a símbol foren els colors que es 

lluïren durant l´horabaixa als partits que enfrontaren la part de dalt del poble i la part de baix.  

Al camp de Turixant les dones de Sonamunt de camiseta rosa foren guanyadores. En canvi els homes 

foren guanyadors els de Sonavall amb camiseta groga. Hi va haver festa final conjunta. 

El diumenge 11 de juny, va tenir lloc la Cursa i Caminada Solidària de Sant Joan. Tot el que es va recaptar 

es destinà a benefici de l'Associació DEBRA (malaltia anomenada de la Pell de Papallona).  

Al migdia i després d´haver acabat els quadres, els pintors i 

familiars dinaren a Santa Llúcia. Per motiu de les obres del 

Casal de Cultura enguany l´associació de la tercera edat no va 

ser l´encarregada de preparar el dinar. 

Ja a l´horabaixa, al carrer Montaura, Amunt i Avall organitzà la 

II trobada de ball en línia. 

També dia 11 va morir a Caimari el mancorí Guiem Colom 

Amengual, “Miquelet”, a l’edat de 86 anys. Donam el condol 

als seus familiars. 

Dilluns, dia 12, hi va haver activitats per a infants 

a la plaça de l´Església. També un concurs i degus-

tació de coques. 

Al mateix temps se celebrà la Final de tennis do-

bles absolut al poliesportiu municipal. En foren 

guanyadors Pep Mateu i Paco Cortana, i subcam-

pions Joan Antoni Mairata i Oscar Bosch. 
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Dimarts, dia 13, es va celebrar a Santa Llúcia la cloenda del Taller de Memòria. S’ajuntaren en un bere-

nar els usuaris del centre de dia i  tothom que s´hi va volgué afegir.  

L´horabaixa se celebrà la final de tennis dobles en la categoria juvenil. En foren campions Cristian Cam-

pins i Miquel Martorell, i subcampions Jordi Espina i Pau Pol. 

Ja a l’horabaixa de tot, a la plaça de l´Ajuntament es donà 

inici al taller de Nordic Walking. 

El dimecres, dia 14, l’activitat de tennis de taula va reunir un 

grup de joves al poliesportiu municipal, on també se celebrà 

la final de tennis individual juvenil. Guanyà Jaume Estrany 

Fontanet seguit de Joan Company Gual. 

Aquest dia, al capvespre hi va haver un ple extraordinari on 

s´aprovà els pressupost pel 2017. 

El vespre el grup Som Joventut organitzà un concurs de Play i Wii a la plaça de l´Ajuntament per a majors 

de 13 anys. 

Dijous, dia 15, varen tenir lloc les següents activitats: 

Horabaixa es va fer la festa de final de curs de l´escola de tennis amb la col·laboració del Club de Tennis 

de Mancor de la Vall, entitat que també havia organitzat el torneig de tennis. 

 

Amb dues banderes de Mancor hissades al campanar, la colla de xeremiers d´Arrels donaren el sus ofici-

al a les festes patronals d´enguany amb una cercavila que acabà a la plaça de l´ajuntament on 

l´associació Amunt i Avall va fer el pregó. En acabar el Cor de Mancor va fer un concert.  

A continuació es va obrir l’Exposició de la XXVI trobada de pintors que va romandre oberta durant les 

festes. 

Divendres, dia 16, s’acabà el curs al CEIP Montaura abans de la data prevista, degut a les obres que es 

fan a l’edicifi. 

L´horabaixa es disputà la darrera final de tennis, en la categoria Individual absoluta. Guanyà Joan Mo-

ranta seguit de Pau Mateu.  



 

- 10 - 
 

El vespre va tenir lloc la XI Moguda mancorina amb les actuacions dels grups Enrockats, Islanders, Pira-

tes Pirats i Societat Anònima. 

Dissabte, dia 17, a Son Morro els cavalls de Menorca feren un passa-carrers amb la Banda de Música 

d’Inca.  

Després va seguir l´actuació de Valltukada, el concert de Mialuos i Dj Le Coq.  

 

Durant aquest temps es va instal·lar una taula informativa No i Prou i una No siguis ase a l’Avinguda 2 

d´Abril. 

El vespre, a la plaça de l´Ajuntament, les orquestres Cabana i Oasis feren ballar de valent als assistents. 

Diumenge, dia 18, els més matiners gaudiren de la marxa ciclista organitzada pel Club Ciclista de Mancor 

de la Vall. En acabar hi va haver gelat per a tots que va alleugerar tot el cansament. 

Al camp de Turixant s’enfrontaren els veterans del CE Montaura, que feren 2 gols, i els del RCD Mallorca 

que guanyà amb 4 gols. 

El vespre el grup Festa Pagesa i l´Escola de 

balls mallorquins Joana Rotger, feren una ex-

hibició de balls mallorquins a la plaça de 

l´Ajuntament. 

Al mateix temps, a la plaça de l´Església es va 

fer una degustació gratuïta de cervesa a càr-

rec de CC Llépols de Llúpol i 4alqueries Cerve-

za Artesana. 

Dilluns, dia 19, es va iniciar una mesura extraordinària al CEIP Montaura per cobrir les necessitats de les 

famílies que no tenien com resoldre el problema de l’atenció dels infants els dies 19, 20, 21 i 22 de juny, 

tenint en compte que no podien anar al centre degut a les obres que s’han iniciat. La mesura va consistir 

en combinar els serveis d´escola matinera i de menjador que oferia el centre, amb una escoleta al Casal 

de Cultura. 

Horabaixa, a la plaça de Baix, es tombaren olles, es feren les corregudes i altres activitats infantils amb la 

col·laboració de l´APIMA del CEIP Montaura. 
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També, a la plaça de l´Ajuntament, el Club Arthemys va fer una exhibició 

de gimnàstica artística. 

El vespre, el pianista Stephen Blue, resident al poble, oferí un concert a la 

plaça de l´Església.  

Dimarts, dia 20 horabaixa a la pista d’skate es va fer una exhibició i con-

curs de patinet, amb jocs i tallers relacionats, seguida d’una exhibició de 

gran nivel amb els riders de RollandRoll, però es va suspendre ja que no 

se’n recordaren d’aquest compromís i no acudiren. Es disculparen dient 

que es faria un altre dia. 

A partir de les vuit del vespre als bars i restaurants de Mancor es va fer la 

ruta de tapes amb una gran participació. 

Dimecres, dia 21, al capvespre, gràcies al Consell de Mallorca, vàrem po-

der gaudir d´activitats aquàtiques a la piscina. 

 
Ja horabaixa es va celebrar el 100è aniversari de l’amo en Joan Fontanet “Miet”. La família convidà a tot 

el poble al concert que oferí la Banda de Música d’Inca i a un refresc davant ca seva. L´ajuntament li en-

tregà una placa on es podia llegir “A Joan Fontanet Martorell “Miet”. En motiu dels vostres primers 100 

anys, el poble de Mancor de la Vall vos desitja que en pogueu complir molts més i que el vostre camí 

sigui per molts d´anys testimoni de coratge. Mancor de la Vall, 21 de juny de 2017”. Enhorabona l´amo 

en Joan i molta salut ! 

El vespre va tenir lloc una sessió de cinema a la fresca a la plaça de l´Ajuntament. Es projectà la pel·lícula 

“La vida de Pi”.  

Dijous, dia 22, al capvespre es va fer el taller “Vine a fer el teu monstre” a la plaça de l´església, amb la 

col·laboració del Consell de Mallorca. 

El vespre va actuar el grup de batucada infantil, per a donar pas al sopar a la fresca on unes 600 perso-

nes posaren peu davall taula i presenciaren l’actuació de l’humorista Xavi Canyelles. 
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Divendres, dia 23 al capvespre, a la plaça de l´església, organitzat per la Biblioteca Municipal, Tania Mu-

ñoz, a través de “Contes d´estiu”, va engrescar tots els  assistents.  

A l’església se celebraren les primeres vespres de Sant Joan i l’ofrena floral al nostre patró  .

El vespre, a la plaça de d’Alt, es donaren els trofeus de les diferents competicions esportives. A més de 

les finals anomenades anteriorment, també es donaren amb la categoria de benjamí masculí: campió 

Pau Espina, subcampió Blai Espina. En la categoria de benjamí femení fou campiona Laura Moranta, 

subcampiona Maria Amer. En la categoria de dobles benjamins campiones Laura Moranta i Cristina 

Amer, subcampiones Júlia Moranta i Maria Amer. En la categoria aleví benjamí fou campiona Gloria 

Abril i subcampiona Marina Arrom. En dobles alevins foren campiones Joana Bojosa i Gloria Abril, sub-

campiones Marina Arrom i Ingrit Rench. En cadets masculins, campió Jordi Espina i subcampió Pau Pol. 

Al mateix acte s´aprofità per a donar una placa per part de l´Ajuntament a les persones de l´agrupació 

local de Protecció Civil, com agraïment a la seva tasca. 

Va seguir l’esperat #Aquestplaybackmesona del grup d´Esplai s´Estel. Nombrosos artistes actuaren i fe-

ren gaudir a un públic que omplí la plaça. 

Dia 24,   Sant Joan.   La  festa va començar amb la cercavila dels xeremiers d’Arrels.   Es àmunt   al ataul  in-  
formati av  i solidà ari  a la plaça de l´Ajuntament de la Junta local de l´AECC.  

Se celebrà l’ofici solemne en honor al nostre patró que enguany va presidir Mn. Joan Pons i Payeras. 

Festa Pagesa va ballar el ball de l’oferta. Els capellans feren entrega a l´amo en Joan “Miet” d´una còpia 

del registre del seu baptisme. 

A la sortida tengué lloc el ball dels Cavallets i la Batalla festiva a càrrec de la Colla de Cavallets d´Arrels. 

Seguidament l’ajuntament oferí un aperitiu a tot el poble. 

Horabaixa va tenir lloc el XLII homenatge a la gent gran, 

que degut a la calor que feia es decidí fer a la plaça de 

l´església. Els gegants Joan i Llúcia en foren testimonis 

de com es lliuraven els obsequis, amb la tradicional 

ensaïmada i botella de cava. I mentre es menjaven el 

gelat, na Marga Pocoví oferí un concert. 

El fi de festes fou una nit d´havaneres amb la 

Coral Amics de la Música de Llucmajor, crema-

da de rom acabant la jornada i les festes amb 

una traca final. 

Dia 2 ,6  s´inicià l´escola d´estiu per al   infants  a 
 

 
,Casal  a Cultura de mb el lema Un estiu de colors , un viatge a través de la intel.ligència emocial.   

 
                                                                                                                                       Joana  Alba Maria 



 

- 13 - 
 

L’AJUNTAMENT INFORMA 
PLENARIS 

Sessió ordinària del ple de l’ajuntament de dia 3 de maig de 2017 
1.- Aprovar, si escau, l’acord per donar suport al manifest “Per a la reforma del sistema de 
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca 
El batle llegeix la proposta: 
“Havent estat sol·licitat, per part del Cercle d’Economia de Mallorca, a la Federació d’Entitats Locals de 
les Illes Balears (FELIB) la remissió a tots els ajuntaments de les Illes del text del manifest “Per a la 
reforma del sistema de finançament”. 
Després de llegir el manifest el batle proposà que l’Ajuntament de Mancor de la Vall acordàs l’adopció 
dels següents acords: 
Primer.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall dona suport al manifest “Per a la reforma del sistema de 
finançament” impulsat pel Cercle d'Economia de Mallorca”. 
Segon.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall col·laborarà en les iniciatives impulsades per part del Cercle 
d'Economia tendents a aconseguir un sistema de finançament autonòmic més favorable per a les Illes 
Balears.  
Tercer.- L’Ajuntament de Mancor de la Vall donarà compte dels presents acords a la Federació d’Entitats 
Locals de les Illes Balears (FELIB).  
Tot seguit el batle demana si algú té res a dir. No hi ha intervencions i es passa a votació. 
Amb 9 vots a favor la proposta s’aprova per unanimitat. 

2.- Aprovar, si escau, l’adhesió a l’Estratègia Local per a la igualtat entre homes i dones 
El batle dona la paraula a la regidora de serveis socials la Sra. Joana Maria Alba la qual explica la 
proposta: 
El Consell Insular de Mallorca ha d’assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a Mallorca. Per 
això, cal que estableixi unes línies de treball per avançar en la igualtat real en tots els àmbits de la vida 
política, econòmica, social i cultural del nostre territori, tenint en compte que els municipis són els ens de 
major proximitat amb la ciutadania i el marc de referència del govern municipal, per la qual cosa tenen 
l’oportunitat de facilitar i promoure la igualtat de gènere al territori. La Direcció Insular d’Igualtat ha de 
donar suport als municipis de Mallorca per impulsar polítiques locals d’igualtat de manera transversal. 
Aquesta transversalització de gènere preveu dues vessants: l’externa (que fa referència a la ciutadania) i la 
interna (que fa referència a l’organització de la pròpia institució). L’estratègia local és l’espai per generar 
un compromís compartit per construir, de manera conjunta amb els municipis, de la integració de la 
perspectiva de gènere a nivell local. L’estratègia local també és l’eina per assolir un nivell d’interacció 
elevat entre els diferents agents polítics i institucionals de Mallorca, per sumar esforços i multiplicar-ne 
els efectes. Aquesta eina es configura com un procés participatiu que contribuirà a la construcció d’un 
espai i un model social en el qual les dones i els homes de Mallorca treballin de manera conjunta i en 
xarxa per assolir una igualtat de gènere real i efectiva.   
Per tot això es presentà la  proposta elsd
 

 acords: següents 
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1. Nomenar a la regidora de Serveis Socials, Joana Mª Alba Mateu, i a la treballadora social, Maria 
Garcia, com a referents al municipi per posar en marxa l’Estratègia. 
2. Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la feina. 
3. Difondre entre la població de cada municipi la participació a l’Estratègia. 
4. Integrar-se en un comitè comarcal per coordinar les seves accions amb altres municipis. 
A continuació el batle demana si algú vol intervenir i davant la negativa de tots els assistents es passa a 
votació. 
Amb 9 vots a favor la proposta es aprovada per unanimitat. 

3.- Donar compte del compliment del Pla de sanejament als anys 2014 i 2015 aprovat per 
l’Ajuntament segons RDL 5/2009 de 24 d’abril.. 
El batle ód na la paraula a la secretària-interventora, la Sra. Francisca Maimó Molina, la qual explica la 
necessitat de justificar el compliment del Pla de sanejament que va aprovar l’Ajuntament de Mancor 
d’acord el RDL 5/2009 de 24 d’abril i el qual s’han complit objectius als anys 2014 i 2015 . 

4.- Precs i preguntes 
El Sr. Joan Toni Ripoll fa les següents preguntes que han estat contestades pel Grup Més. 
1.- Quins han sigut els criteris per canviar l’empresa subministradora del menjar al Centre de Dia? 
La Sra. Joana Maria Alba explica que d’acord amb el reglament del Centre de Dia es va crear una 
comissió a la qual varen assistir familiars dels usuaris, personal del centre de Dia i representants polítics 
de l’Ajuntament. 
El menjar subministrat als usuaris del Centre de Dia va ser un dels principals punts i per majoria es va 
decidir canviar d’empresa. 
El Sr. Ripoll contesta que el seu grup opina que aquesta decisió ha sigut una falta de tacte  cap a l’antiga 
empresa subministradora per aquests  motius: 
 1.- Els usuaris actuals no seran els que estaran sempre. 
 2.- É s l’antiga empresa la que va iniciar el servei amb molt pocs usuaris  i ara que el Centre de Dia 
està quasi al 100% d’usuaris se li retira el servei. 
 3.- No creim que aquesta sigui la forma de incentivar l’economia local donant el servei a una 
empresa externa a Mancor de la Vall. 
 4.- Abans de prendre la decisió pensam que us íhaur eu d’haver reunit amb l’empresa antiga i 
comentar-li quines eren les queixes per poder ells solucionar-les. 
2.- Es cert que hi ha usuaris que només van a dinar? 
La Sra. Joana Maria Alba contesta que no però que es una opció que s’està valorant però que requereix 
una tramitació i regulació. 
3.- Respecte a la darrera reunió, hi ha novetats sobre l’escola? 
Ja s’han rebut els darrers informes preceptius de la modificació puntual de les NNSS i l’expedient està en 
tràmit de ser retornat a la conselleria. 
S’han anat fent petites feines de manteniment a l’escola. Amb les obres de reparació dels dipòsits de la 
Piscina s’evitaran les inundacions al menjador. 
La nova escola només tendrà infantil i primària. 
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4.- Que passa amb l’enllumenat públic? 
Tenim un problema greu de disponibilitat d’electricistes i per tant l’Ajuntament s’està plantejant crear una 
plaça a  la plantilla 'd  electricista.

Sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de dia 14 de juny de 2017 
1.- Aprovació inicial, si escau, pressupost general 2017. 
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable dels regidors del grup Més per Mancor i en contra dels 
regidors del Partit Popular aprova: 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pressupost de la Corporació Municipal format pel present exercici 
econòmic 2017, amb el següent resum per Capítols: 

PRESSUPOST GENERAL 2017 
Estat de despeses: 
 Capítol 1er.- Despeses de personal 495.636,06 € 
 Capítol 2n.- Despeses en béns corrents i serveis 513.184,86 € 
 Capítol 3er.- Despeses financeres 955,00 € 
 Capítol 4t.- Transferències corrents 181.800,00 € 
 Capítol 6è.- Inversions 503.064,02 € 
 Capítol 9è.- Amortitzacions de préstecs 25.000,00 € 
  Total despeses.................................. 1.719.640,00 € 
Estat d’ingressos: 
 Capítol 1er.- Imposts directes 416.000,00 € 
 Capítol 2n.-  Imposts indirectes 15.100,00 €  
 Capítol 3er.- Taxes i altres ingressos 251.400,00 € 
 Capítol 4t.- Transferències corrents 563.394,91 € 
 Capítol 5è.- Ingressos patrimonials 2.100,00 € 
 Capítol 7è.- Transferències de capital 471.645,09 € 
 Capítol 9è.- Concertació de préstecs bancaris 0,00 € 
  Total ingressos.................................. 1.719.640,00 € 

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost i la Plantilla de personal. 
PLANTILLA  DE PERSONAL 2017 
        Núm. places  Partida  

FUNCIONARIS 
 A.- Funcionaris amb habilitació nacional 
 A.1 Secretari – Interventor A1 1  920/12000/01  
 B.- Funcionaris de la pròpia Corporació 
  B.1 Administratiu Administració Gral. Grup C1 1  920/12003/01 
  B.2 Policia Local. Grup C1 1  132/12000/01  
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   PERSONAL LABORAL 
 1.- Personal laboral fix 
  1.1 Oficials 1a., serveis varis 1  150/13100/01 
  1.2 Auxiliars administratius 2  920/13000/01   
  1.3 Auxiliar biblioteca 1  3321/13000/01  
 2.- Personal laboral eventual 
  2.1. Tècniques en educació infantil 3  320/13100/01 
  2.2. Auxiliar en educació infantil 1  320/13100/0  
  2.3 Treballadores Centre de Dia  3  231/13100/01   
.  2,4 Auxiliar biblioteca 1  3321/13000/01 
  2.5 Serveis de manteniment  1  150/13100/01 
  2.6 Personal neteja centres públics   1  152/13100/01  
                                       
Tercer.- Exposar al públic el Pressupost, en forma i en termini reglamentaris i cas que no es presenti cap 
reclamació, tenir-ho per aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord. 

 

 

ALTRES INFORMACIONS 
OBRES I MÉS OBRES 

es de fa pràcticament dos mesos hem pogut veure com en el nostre poble s´estan fent un bon 
nombre d´obres públiques. S´han duit a terme cinc obres per part de l´Ajuntament amb el 

finançament del Consell Insular de Mallorca. 

El Consell Insular de Mallorca l´any 2016 va 
tirar endavant dos plans de finançament d´obres 
diferents pels municipis de Mallorca, el Pla 
Especial d´Ajudes per Obres de Competència 
Municipal, i el Pla d´Inversions Financerament 
Sostenibles. 

El primer pla, i que era el que anualment 
aprovava el Consell Insular, va augmentar 
significativament la quantitat en què estava 
dotat, passant dels 100.000 euros del 2015, en 
què s´invertiren en l´asfaltat d´alguns carrers i 

camins de Mancor, a la quantitat d´uns 226.000 euros en 2016, i que han servit per fer tres obres diferents: 
l´ampliació de la sala Polivalent del Casal de Cultura, amb la construcció ed  rebosts i esun   barbacoes; 
l´asfaltat dels carrers Nou, Colomer, Honor Antoni Bibiloni, i Camí Vell de Biniamar; i per acabar la 
construcció del nou Parc Verd, que sens dubte serà un dels millors de Mallorca, i així poder tancar el vell, 

D 

Estat de les canonades abans de fer la gran reforma de 
totes les conduccions de l’aigua del poble 
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que no estava autoritzat, i que no podia seguir on estava, donada la denúncia a l´ajuntament el 2014. 

L´asfaltat dels carrers ja es va dur a terme, i les previsions són que tant el Parc Verd, com l´ampliació del 
Casal de Cultura estiguin enllestides abans de finals del mes de juliol. 

L´ampliació de la Sala Polivalent del Casal de Cultura servirà per 
ampliar la capacitat de la Sala, que creix en uns 35 m2, i alhora la 
construcció del rebost exterior les i    noves barbacoes donaran un 
aspecte més net a tota la zona del darrera de la sala, i també ha de 
servir per instal·lar-hi, els elements que hi ha per cuinar, i que hores 
d´ara encara no es fan servir com pertoca,   per  què la seva instal·lació 
requeria d´aquestes obres i millores. 

El nou Parc Verd, que s´ubicarà a la zona del Cementiri, és sens dubte 
una obra per obligació, donada la denúncia que hi havia a l´antic, i 
que no estava autoritzat. Sabem que la ubicació del nou Parc Verd no 
ha agradat a tothom, i ho entenem, però tenim el compromís ferm de 
què, aquest nou Parc Verd, no sigui un abocador de fems com era 
l´antic. Les instal·lacions que hi haurà són molt més higièniques, amb 
una zona coberta on poder deixar tots els residus elèctrics, i els 
residus perillosos. Una zona on els contenidors més grans i que són els més mals d´omplir en condicions 
quedaran en un nivell més baix a fi de facilitar la seva carrega per la part superior. La vigilància per poder 
controlar els abocaments serà millor, ja que en aquesta zona ja hi ha instal·lades càmeres per vigilància. 
Sens dubte tenir el trespol asfaltat millorarà la possibilitat de netejar-ho, i la instal·lació dels recollidors 
de greix, i restes de líquids, que es farà, també propicia una millora en les condicions de neteja. Aquest 
Parc Verd no serà l´abocador de fems que era l´anterior. 

L´altre pla que va aprovar el Consell Insular, es 
va poder treure amb els romanents que el 
Consell tenia de l´exercici 2015. Aquest Pla 
tenia una dotació aproximada d´uns 185.000 
euros per Mancor. 

El Pla d´Inversions Financerament Sostenibles, 
estava acotat a què les inversions que es fan 
siguin inversions que suposin un estalvi a la 

llarga, i per això des de l´Ajuntament, i donada la situació en els problemes en la xarxa d´aigua, àopt rem 
per dos projectes que suposassin un estalvi en fuites i millores en la distribució d´aigua 

El projecte més senzill, però no menys important, va ser la millora en l´emmagatzement d´aigua en 
edificis municipals, i que consistien en substituir uns dipòsits situats davall la terrassa de la Piscina 
Municipal, a fi que tant el bar, com els banys i vestidors tinguessin una reserva d´aigua, de la que no es 
disposava, i que provocava que cada cop que per un motiu o l'altre es tancava el subministrament d´aigua, 
no hi havia aigua a la cuina, als banys i els vestidors. A la vegada s´ha deixat instal·lada una bomba dins 
aquesta zona dels dipòsits, per evitar inundacions a l magatzem municipal que es fa servir de menjador a 
l´escola, i que era una reivindicació de feia anys de la comunitat educativa. També en aquest projecte hi 
va tenir cabuda la impermeabilització de l´aljub que hi ha a l’entrada del Teatre i que feia anys que estava 
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abandonat. Amb la impermeabilització d´aquest aljub hem aconseguit una altra reserva d´aigua pel Centre 
de Dia, que tenia la problemàtica de no poder donar el servei de dutxes i neteja als usuaris, cada vegada 
que es tancava l´aigua del poble. 

El segon projecte, i sens dubte el que ha estat més visible, ha estat el de substitució de trams de xarxa 
d´aigua potable de diversos carrers del poble. Aquest projecte responia a la necessitat de canviar les 
canonades de molts dels carrers empedrats del centre del poble. La poca profunditat a què es trobaven les 
canonades d´aigua potable que s´instal·laren quan s´empedraren els carrers, fa poc més de quinze anys, 
provocava que, amb l´elevada temperatura que en l´estiu agafaven aquestes canonades, així com la seva 
col·locació enmig del formigó, el fenomen de la calç diluïda en l´aigua de Mancor es convertís en 
problemes de taponament d´aquestes 
canonades. Amb la substitució d´aquestes 
canonades per unes de major diàmetre, i la 
col·locació de les noves a una fondària més 
adequada, minimitzarem el problema dels 
taps de calç. Així mateix s´ha aprofitat per 
col·locar purgadors que han d´ajudar a la 
neteja de calç en les canonades, s´ha 
col·locat claus de pas que també serviran per 
poder tallar l´aigua en sectors més petits, i 
que afectin menys gent del poble. I s´han fet més connexions entre canonades a fi d´anellar diferents 
carrers que quedarien connectats per un costat o l'altre de la xarxa. Sabem que aquestes intervencions no 
seran suficients per arreglar els problemes d´anys i anys en el subministrament d´aigua, però sí que ho 
milloraran. 

De les ajudes que probablement tornen sortir des del Consell Insular en 2017, una part ha d´anar a seguir 
arreglant   problemes en el subministrament d´aigua, i sobre  tot mirar, de quina forma podem aconseguir 
que entri menys calç dins la xarxa de distribució. 

A més d´aquestes obres que ha tirat endavant l´Ajuntament de Mancor amb el suport econòmic del 
Consell Insular de Mallorca, també hem de fer esment a les obres que l´IBISEC està duent a terme en 
l´escola de Mancor. Aquestes obres, amb un pressupost de poc més de 250.000 euros, són unes obres de 
millora que fa anys que s´havien reclamat i que bàsicament són: instal·lació de noves finestres, un reforç 
en l´estructura que presenta problemes de fissures, reparació de façanes amb la col·locació de materials 
que han de millorar l´aïllament tèrmic de l´edifici, la col·locació de falsos sostres amb nova il·luminació 
leds, i arreglar problemes de fissures en les columnes interiors. Aquestes obres començaren al maig i està 
previst que a l´hora de començar el nou curs escolar estiguin acabades. 

Per la seva part   l´ajuntament   també durà una sèrie de millores t tan a  l´escola, com a  l´escoleta  urantd 
aquests mesos d´estiu. A l´escola se construiran dos banys a la porxada de l´entrada de l´escola, i han de 
servir per augmentar-ne la dotació, i minimitzar el problema dels banys a l´hora de l´esplai. I en l´escoleta 
també es farà una petita intervenció per poder aconseguir una aula més que tingui les mesures que 
demana la Conselleria d´educació per poder autoritzar una tercera aula necessària, i que es durà a terme al 
més d´agost. 

Com podeu comprovar, aquest darrers mesos, han estat intensos pel que fa a obres públiques a Mancor.  
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ARA HA FET VINT ANYS 

el que passà a Mancor durant el segon trimestre de 1997 recordarem: 
Que dia 5 d'abril foren rebuts a l'ajuntament un grup d'estrangers residents a Mallorca anomenat 

"Sperit of Spain" que volia conèixer l'illa, fora dels circuïts turístics.  
Que amb motiu del dia del llibre, la mancorina Maribel Castells Valdivielso obtingué el primer premi del 
concurs literari organitzat per l'ajuntament d'Inca.  
Que dia 5 de maig el bisbe de Mallorca D. Teodor Úbeda inaugurà i beneí les obres de reforma interior 
del santuari de Santa Llúcia.  
Que dia 11 de maig l'Ajuntament organitzà una excursió per donar la volta al puig Roig.  
Que dia 11 de maig el Vicari General de la Diòcesi, Mn. Joan Bestard, confirmà vint joves mancorins i de 
pobles veinats.  

Que les festes patronals comen-
çaren amb el pregó a càrrec de 
Mn. Bartomeu Català, ex rector 
de la parròquia, continuaren amb 
un concert del grup CAPPELA, 
un sopar popular, un concert de 
rock amb multitudinària assistèn-
cia de joves, una verbena amb els 
grups "Piscis" i “Amigos", un 
exitós play-back del Club d'Es-
plai s'Estel, un ofici solemne amb 
assistència de la delegada del 
govern central Sra. Catalina Ci-
rer, el XXIII Homenatge a la 

Gent Gran, acabant les festes amb l'espectacle "3 CON-
TENS" i un castell de focs artificials.  

Que dia 26 de juny, denunciats per més de vint persones, foren detinguts per la Guàrdia Civil quatre sub-
jectes que amb l'excusa de revisar les instal·lacions de gas butà cobraren quantitats abusives.  
Que el CE MONTAURA acabà la temporada en setena posició al Campionat de Regional Preferent de 
Futbol.  
L'entrevista del trimestre fou a Miquel Vallori Seguí "Sereneta”. 
Durant el trimestre es casaren, dia 5 d'abril, Begoña Fernández Reus i Guillem Solivellas Martorell, dia 
31 de maig Jaume Rotger Rico i Francisca Pujadas Estrany, i dia 14 de juny Joan Martorell Vallori i Cata-
lina Arrom Morro.  
Moriren, dia 6 d'abril Jaume Gual Arrom als 46 anys, dia 8 d'abril Jaume Amengual Sampol de cas “Ro-
pit” als 80 anys, dia 29 d'abril a ciutat morí Francisca Canals Cànaves als 84 anys, i dia 2 de juny moria a 
Inca la mancorina Jerònima Martorell Mora de cas “Tauler” als 68 anys. 
No es registrà cap naixament. 

(De Montaura, núm. 39)      Biel Fiol Mateu 

D 

XXIII Homenatge a la Gent Gran 
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JOAN TONI JANER MARTORELL  

l passat dia 11 de maig, ens trobàrem a la 

casa d’en Macià Janer i na Maria Martorell, al 

carrer de Son Simó.   

Teníem ja planificat fer l’entrevista al seu fill Joan 

Toni, resident a Alemanya, i que es trobava a 

Mancor perquè el seu pare complia els seixanta 

anys i li esperava una festa sorpresa. 

Com haureu vist, com feim sempre, aquesta vega-

da no hem posat el malnom. Ell és conegut pel 

seus amics per en Joan Toni i per l’altra gent del 

poble com el fill d’en Macià o de na Maria de 

s’ajuntament. 

Acomodats a la sala d’estar, encetam la conversa i 

l’obrim amb unes preguntes com a presentació 

d’en Joan Toni. 

                  En Joan Toni el dia de l’entrevista 

Quants anys tens? 

En tenc vint-i-sis, vaig néixer dia 6 d’octubre de 

l’any 1990. 

Saps a quina casa del poble vares néixer? 

Vaig néixer a sa Policlínica. Però es meus pares i sa 

meva germana ja vivien aquí. Sa meva germana 

havia nascut un poc més amunt, veïnat de ca sa 

meva padrina, en es carrer de Biniarroi. 

Els teus paren es diuen Macià i Maria. Tens només 

una germana? 

Sí. Tenc una germana que nom Maria i té cinc 

anys més que jo. Mu mare nom Mari Magdalena i 

mun pare Macià. 

Quina feina feien els teus pares? 

Mun pare ja està jubilat. Va fer feina a can Yanko. 

Després va passar a fer feina a sa banca fins que 

se va jubilar. Avui fa 60 anys. Mu mare, que enca-

ra no està jubilada, sempre ha fet feina a 

s’ajuntament. 

Recordes quan feres la primera comunió? 

Sí que ho record, la vaig fer aquí a Mancor, érem 

ben poquets. Hi havia na Catalina de cas Puput, na 

Maria Antònia des forn des Teatre, na Cristina 

d’en Guiem Sinevé, na Toñi, una al·lota que vivia 

en es carrer de darrera l’església, no record d’on li 

deien, i sa me-

va cosina, na 

Melani. Sa fes-

ta la férem a 

Turixant. 

Els amics de la 

teva infància 

quins eren? 

Jo era s’únic 

nin de primera 

comunió aquell 

any. Es meus 

amics eren un 

any o dos més 

grans que jo. Eren en Jaume de can Curt, en Fron-

tera, en Joan, en Pep de cas Roter, era d’Inca però 

E 

Aquest no será el seu futur 
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sempre era a ca sa seva tia, en Sebastià de sa 

Font, en Toni Cantallops.  

De petit vares ser escolanet? 

Sí. Vaig fer també es sermó de sa Calenda a ses 

matines de Nadal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Parlem ara un poc de la teva vida escolar. On co-

mençares anar a escola? 

A Mancor vaig anar amb na Paquita, a lo que es 

deia sa Guardaria i després, en es tres anys, ja 

vaig passar a sant Francesc d’Inca. 

Dinava en es col·legi perquè teníem escola es matí 

i horabaixa. Mu mare acabava sa feina a les tres i 

quan jo arribava ja era a ca nostra. Si qualque dia 

es meus pares no hi eren sempre anava a ca sa 

meva padrina, que estava prop de ca nostra. 

Fins quan anares a sant Francesc? 

En aquell centre, a més d’Infantil, hi vaig fer Pri-

mària i ESO,  vaig treure es Graduat Escolar. 

Continuares els teus estudis? 

Sí, vaig tenir plaça al Pau Casasnoves d’Inca. 

Allà vaig fer es Grau Mitjà de s’especialitat 

d’electromecànica de vehicles.  

Quan feres el Grau Mitjà, on feres les pràctiques? 

Ses pràctiques les vaig fer amb en Biel de los Ar-

cos, perquè jo me vaig decantar més per mecànica 

naval. Amb ell anàvem per tot Mallorca, més en es 

Port de Pollença, on ell tenia sa base, i a Alcúdia. 

Acabades les pràctiques i ja amb el títol, cap on 

seguires? 

Vaig continuar amb en Biel tot s’estiu. Després es 

va presentar una bona ocasió. Mun pare feia feina 

en es banc a Palma i tenia un client que tenia un 

taller de mecànica de barcos però ja s’havia jubi-

lat. Un company seu tenia un taller a Montuïri. Jo 

hi vaig anar a fer una entrevista i me varen con-

tractar. 

Era un taller de mecànica de cotxes? 

No, era un taller de marina seca, que li deien, era 

de barcos. Estava format es taller per una nau 

molt grossa, on es barcos hivernen. Al cap d’un 

any de fer feina allà, com que anàvem per molts 

de llocs de Mallorca, m’enviaren a fer feina a un 

barco a Alcúdia, que tenien un problema i no tro-

baven sa solució. Les vàrem resoldre es problema. 

Me varen oferir feina a Alcúdia i vaig començar 

Amb la germana el dia de la primera comunió 
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allà. També feia feina a tota sa zona d’Alcúdia i 

Port de Pollença. 

A través d’aquesta feina vaig conèixer un senyor 

alemany i em va proposar si em faria ganes 

d’anar-me’n a Alemanya a fer feina. Jo sempre ho 

havia tengut en darrer i me va sortir aquesta 

oportunitat i la vaig voler aprofitar. Aquest senyor 

té un xalet a Bonaire i d’estiu està a Mallorca. En 

un principi jo me’n vaig anar amb sa idea de pren-

dre s’idioma, tard o prest. Ara ja fa quatre anys i 

ara no tenc idea de tornar. 

Com és aquesta empresa allà, també està relacio-

nada amb la maquinària naval? 

Sí, però no exactament. Noltros feim peces per 

barcos, per avions i per cotxes. 

Aquest senyor, és el propietari? 

Sí. La fàbrica està ubicada a dos lloc diferents. A 

Bremen, que és allà on jo visc, hi ha sa fàbrica i 

som vuitanta empleats. L’altra està a Kassel. Entre 

una i altra hi ha 170 empleats. 

Com és la ciutat de Bremen? 

Bremen és una ciutat com Palma. Vaig començar 

com a muntador, ja que un cop fetes ses peces, 

s’han d’anar a muntar. De cada any m’ha anat 

millor; ara ja no vaig a muntar, estic a sa fàbrica. 

Tenc un grup de 23 persones en es meu càrrec. 

També tenc un horari flexible. Sa veritat és que 

estic molt content. 

I el tema de la llengua com ho dus? 

Es tema se sa llengua va ser molt complicat en es 

principi, s’alemany és un idioma difícil. S’anglès, 

per exemple, ja el comences a s’escola, poc o molt, 

i si te’n vas a Anglaterra, qualque cosa ja tens 

apresa. Però s’alemany no en tens ni idea. Me’n 

record que vaig anar amb aquest senyor i vaig 

aprendre es colors i es números. Després vaig anar 

a escola. És complicat hi ha paraules que per nol-

tros són masculines i per ells són femenines; tenen 

neutres, que noltros no tenim. Lo que més me va 

ajudar va ser que, a s’any de ser allà vaig conèixer 

una al·lota alemanya, que és sa meva parella, i a 

ca nostra hem de xerrar s’alemany no queda més 

remei. També a sa feina només xerr alemany, tant 

a ses oficines com amb so personal.  

Després de quatre anys, ja domines bé l’idioma? 

Sí. Es secret és parlar-lo. Estudiar un idioma va bé 

però lo que va millor és parlar-lo. Ets estudiants, 

que d’estiu van a un país a estudiar s’idioma, si no 

el parlen sempre, no l’aprenen.  

La vida està cara allà? 

Pràcticament igual que aquí. Es lloguers, per 

exemple, és com a Mallorca que depèn on vulguis 

estar. Noltros estam a un pis d’uns 70 metres i no 

ho trob car, a més que estic en es centre de sa 

ciutat. Per lo que fa als aliments, també és igual 

que aquí. 

T’enyorares el principi que eres allà? 

Sa veritat que no. Em varen tractar molt bé. A més 

que ja coneixia es meu jefe d’aquí de Mallorca. 

Quan vaig arribar allà me vaig sentir molt bé. Jo ja 

Diàleg sense paraules 
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sabia on anava i tenia feina. Avui hi ha gent que 

se’n va fora feina i ho passa malament.  

Parlem un poc de la vida social que es viu a Ale-

manya. Per exemple tu i la teva companya teniu 

amics i vos relacionau amb altres persones? 

Sí. És pràcticament com aquí.  

On situaríem la ciutat de Bremen? 

És una ciutat situada en es nord d’Alemanya. Es-

tam a uns 200 quilòmetres d’Holanda, concreta-

ment d’Amsterdam. 

En qualque moment, has pensat en tornar a Ma-

llorca? 

Fins a dia d’avui no. Me trob bé allà, m’agrada 

venir d’estiu aquí. Veure sa família i ets amics. 

Venc cada any per sa fira de sa cervesa i altres 

moment puntuals. No hi ha any que no vengui. 

Avui en dia és com que agafar un autobús, unes 

dues hores de vol en avió. 

La teva parella també ve? 

Sí. Ara no ha pogut venir perquè té exàmens, fins 

dia 5 de juny no acaben es curs.  

Com és l’horari de treball i la vida diària de les 

persones en un dia normal? 

S’horari de feina, en general, és de 7 des matí a 

tres d’horabaixa, horari continuat que deim. 

Es comerços a les sis i mitja 

de s’horabaixa ja han tan-

cat. Hi ha centres comerci-

als que poden tenir obert 

fins a les 8. 

Com són les menjades que 

fan i a quines hores es fan? 

Es dematí, quan t’aixeques, 

berenes fort. Devers les 

onze, dotze, menges qual-

que cosa i després, devers 

del cinc, quan arribes a ca 

teva, fas una berenada-

sopar. 

Bremen es caps de setma-

na té molta vida es vespre, 

sobretot d’estiu, a ses ter-

rasses i bars. Molta beguda de cervesa, música de 

guitarra en es carrer, etc. 

D’hivern és freqüent sa beguda des vi calent. Com 

que fa molt de fred, beven vi calent. És un vi molt 

dolç; hi posen mescles que pràcticament gust de vi 

no en té. 

Te puc dir que lo que més enyor és es menjar 

d’aquí. No feim paelles, no pots menjar un plat de 

frit. 

Pel que fa al treball, tu no has estat mai aturat. 

Primer feres pràctiques a empreses i després ja 

seguires en feina segura. Que les diries als teus 

amics i companys que no tenen feina? 

La familia el dia que el pare complia els 60 anys 
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Sa veritat, sa majoria de companys que tenc, 

d’aquí de Mancor, tots tenen feina.  

Lo curiós és que companys que han fet una carre-

ra, estan preparats, no tenen feina. Què els he de 

dir; que no han de tenir por, i si se n’han d’anar 

fora, que ho facin. A fora hi ha oportunitats. 

Jo he conegut joves allà, que han estudiat i tenen 

un doctorat, i estan fent feina en treballs que no 

tenen res a veure amb sa carrera que han fet.  

Per mi va ser molt important, en un moment do-

nat, fer ets estudis de Formació Professional, per-

què me varen obrir es camí que he pogut seguir. 

Bé, Joan Toni, com saps, aquesta entrevista sortirà 

al proper número de la revista del nostre poble 

MONTAURA. Com sempre feim, als entrevistats 

els posam a la seva disposició la revista perquè es 

puguin dirigir als residents a Mancor i també als 

mancorins residents a altres indrets que la rebran.  

Què els diries a aquestes persones? 

Lo únic que les diria, com a resident fora de Man-

cor, que estim es nostre poble. Jo estic molt con-

tent de sa família que tenc, perquè estic convençut 

que sense ells, no hauria aconseguit lo que he fet. 

Tant mun pare com mu mare i sa meva germana. 

Per altra part als meus amics i a tots els joves, les 

diria que lluitin, que no se cansin; oportunitats n’hi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha i en tendran.  Avui en dia fer feina a Europa és 

com si estassis aquí, no hi ha distàncies; anar a 

França, a Alemanya i altres països d’Europa, avui 

no és difícil. Per anar a Colònia, per exemple, cada 

dia hi ha un vol es dematí i un vol s’horabaixa. Hi 

ha persones d’Alemanya que viven a Mallorca i 

treballen a Alemanya. Cada setmana se’n van de 

Mallorca es dilluns matí i tornen es divendres a 

Mallorca; la seva família, dona i fills, resideixen a 

Mallorca. Jo mateix vaig venir ahir i me’n vaig 

demà. Hi ha tants de vols, tanta competència que 

resulta molt fàcil es viatjar.  

Abans de sortir a la terrassa d’alt de la casa per fer 

unes fotografies, li recordam a en Joan Toni que 

els seus dos noms fan referència als seus dos pa-

drins, Joan, el padrí matern, mancorí, i Toni el 

padrí patern, que era d’Inca. 

Després en Biel Pocoví fa unes fotografies, algu-

nes de les quals podeu veure a l’entrevista. Ens 

acomiadàrem d’en Joan Toni, desitjant-li molta 

sort i èxits en la seva feina i en la seva vida famili-

ar a Alemanya. 

Jaume Gual Mora 

 

NOTA DE LA REDACCIÓ 
Benvolguts/des lectors/es, haureu vist que són moltes les activitats que es duen 
a terme al nostre poble, gràcies a les a uacionsct  de d  iferents associacions i  a 
l'ajuntament, 
Així i tot trobam que tenim una mancança en l’aspecte d’informació de les Activi-
tats Esportives, i més en concret del futbol. 
Vos demanaríem que les persones interessades en ajudar a cobrir aquesta man-
cança vos posassiu en contacte amb nosaltres al correu electrònic se üg ent: 
revistamontaura@gmail.com, o al tel. de l’ajuntament 971.50.17.76 
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UN NOU BISBE MALLORQUÍ 
MN. ANTONI VADELL FERRER HA ESTAT NOMENAT 

BISBE AUXILIAR DE BARCELONA 

l passat dia 19 de juny la Santa Seu va fer públic que el papa Francesc havia nomenat Mn. Antoni 

Vadell Ferrer bisbe auxiliar de Barcelona.  

Ha estat una gran alegria per tots nosaltres, que el Papa hagi escollit el nostre rector de la Unitat de Pas-

toral de la Mare de Déu (Inca, Mancor de la Vall, Lloseta, Biniamar, Caimari i Selva) per a aquesta missió 

a Barcelona. 

És natural de Llucmajor, on va néixer el 17 de maig de 1972. Als 17 anys va ingressar al seminari menor 

de Mallorca, passant després, el 1992, a cursar la filosofia i teologia al seminari major. Va ser ordenat 

sacerdot el 31 de maig de 1998. Va obtenir la llicenciatura en Teologia, especialitat en Pastoral de la 

Joventut i Catequètica al Pontifici Ateneu Salesià (2006-2009).  

El seu ministeri sacerdotal l'ha desenvolu-

pat a Mallorca, on ha exercit els següents 

càrrecs: vicari parroquial de la parròquia 

Beat Ramon Llull (1998-2006); rector del 

seminari menor (1999-2006) i delegat per 

a la Pastoral de les Vocacions i formador 

del seminari major (2002-2006); vicari 

parroquial de les parròquies de Sant Josep 

Obrer i del Corpus Christi i responsable 

pastoral en els respectius col·legis parro-

quials (2009-2014); i delegat diocesà de 

Pastoral Catequètica i Litúrgica (2009-

2013).  

En l'actualitat, a més de rector de la nos-

tra Unitat de Pastoral, és vicari episcopal 

per a la Evangelització, des de 2013 i membre del col·legi de consultors i del consell presbiteral des de 

2014; professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca i del Centre d'Estudis Teològics 

de Mallorca. 

Serà consagrat bisbe el proper 9 de setembre, a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Exercirà 

de bisbe auxiliar de Barcelona. 

Els bisbes són els successors dels apòstols. En la consagració episcopal reben la plenitud del sagrament 

de l’Ordre. Sagrament del que participen també, en graus diversos, preveres i diaques; aquests són 

col·laboradors del bisbes, cada un d’ells segons la seva missió pròpia. 

E 
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Hi segons  ha diòcesis,   la  importància i dimensions, c mpteo ,n  a més del bisbe   titular,   amb algun bisbe 

auxiliar. És el cas de Barcelona, que a més del cardenal, Juan José Omella, contarà a partir d’ara amb tres 

bisbes auxiliars, entre ells el nostre rector.  

Sols el cardenal es titular de l’arquidiòcesi de Barcelona. Als bisbes auxiliars, estrets col·laboradors seus, 

se’ls designa, a nom de títol, una antiga diòcesi que actualment ja no existeix, per tal de recordar-nos 

que el seu ministeri està vinculat al servei del poble de Déu. D’aquesta manera, Mn. Toni Vadell serà 

designat bisbe titular de la diòcesi d’Urci, antic bisbat de la província de Toledo.  

Desitjam al nostre rector un fecund ministeri com a bisbe auxiliar de Barcelona, agraïm profundament la 

seva generosa entrega a les comunitats cristianes de la comarca del Raiguer durant aquests darrers tres 

anys. 

Vicenç Miró Morey, Vicari de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu 

 

HOMES I DONES QUE VAREN NÉIXER L’ANY 1947 

 
El passat d ia  7   de maig es reuniren peu davall taula en el Restaurant Ses Torres 'd  Ariany per comme-
morar el seu setanta aniversari.  
S'ho   passaren de lo millor, recordant anècdotes de temps passats de la seva infantessa, els temps 
d’avui, algunes penúries per la pèrdua 'd  algun familiar més apropat i   jove, dels fills i néts:   Però tot que-
dà amb alegria i que aquesta trobada l’any vinent  'hs a de repetir. 
D’esquerra a dreta i a darrera drets: Catalina Coll “Asensio”, Petra Munar “Mameta”, Antònia Móra “Far-
rera”, Francisca Jaume                           Jaume Rotger “  ,               Antoni Jaume “De can Rexa-
quet”, Joan Vicens “Binissalemer”. Davant assegudes: Catalina Martorell “Pipeta”, Francisca Reynés 
“Bartola”, Coloma Mateu “Pava”, Catalina Móra “De cas Valencià”.  

Fotografia: Jaume Rotger “Escarrà” 

Comentaris: Gabriel Pocoví “Pastora”  

 

 

 "Macià ,   Colom" de ca  s'Esquerrà  
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DES DE L'ARXIU 
 
II REPÚBLICA. PRELUDI D'UNA TRAGÈDIA. MEMÒRIA I REPRESSIÓ A MANCOR 

ia 28 d’abril la Sala d'Actes de l'Ajuntament va acollir la manifestació d'un reconeixement a les víc-
times mancorines de la repressió produïda durant la Guerra Civil (1936-1939) i la primera postguer-

ra. L'acte fou ideat i llargament preparat per Mateu Mir, qui en dissenyà l'esquema, fou l'autor de la mag-
nífica exposició didàctica i gràfica que va romandre oberta varis dies, va elaborar un PowerPoint que 
il·lustrava les intervencions, i va repartir feines (1). 

El Batle va encetar l'acte manifestant-ne l'oportunitat i 
accentuant el fet que era el primer cop que l'Ajuntament 
cedia les seves dependències per honorar la memòria dels 
republicans mancorins que patiren la repressió exercida 
pels sublevats contra la República, que a Mallorca triom-
faren des del primer moment. 

Jaume Gual va manifestar  —els tres ponents ho havien 
decidit— que es tractava d'un acte de recuperació de la 
memòria i de cap manera d'una revenja. Simplement do-
nar a conèixer, i reconèixer el que va succeir. 

La ponència d'en Mateu consistí a mostrar una cronologia 
de la II República (1931-1936), a nivell d'Estat, incidint 
en els fets que, des de l'inici de la nova forma de govern, 
malmenarien la segona efímera experiència republicana. 
Així va ressaltar d'una banda l'entusiasme i l'esperança de 
les classes treballadores i de molts intel·lectuals, i, d'una 
altra, el descontent de terratinents, gran part de l'estament 
militar, clero i monàrquics pel nou sistema de govern i pel 
programa de reformes (exèrcit, educació, església i món 
agrari) del primer bienni (1931-1933). Contràriament les 
contrareformes del segon bienni (1933-1935) deceberen 
els primers i encoratjaren els segons; ambdues actituds 
oposades aprofundiren un poc més el solc de la divisió 

social, ja evident el 1931, que havia d'esclatar amb el cop d'estat de 1936. En Mateu en va establir un ca-
lendari de successos que conduirien a la tragèdia: 1) 1932: La revolució minera de la CNT a l'Alt Llobre-
gat i l'intent de cop d'estat del general Sanjurjo. 2) 1933: Els luctuosos fets de Casas Viejas i la fundació 
de Falange Española. 3) 1934: La Revolució d'octubre a Astúries i a Catalunya, la corrupció del govern 
Lerroux i la radicalització de la UGT amb el nou lideratge de Largo Caballero. Tot plegat accentuava les 
diferències en la societat i quan va caure el govern Lerroux, les eleccions legislatives polaritzaren el vot 
entre l'opció de dretes del Front Nacional o d'esquerres del Front Popular, aquest últim suportat, excepci-
onalment, per la CNT, que mai no participava en eleccions polítiques. L'entrada al govern del Front Popu-
lar, guanyador de les eleccions de febrer de 1936, va enrarir encara més la convivència social: vagues, 
pistolerisme, assassinats... només mancava el "sus" per una rebel·lió contra el govern legítim, que es pro-
duí el 18 de juliol. 

D 

Detall de l’Exposició 
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En Mateu va fer notar que a Mallorca els fets descrits tingueren poc 
ressò amb absència d'actes violents: algunes vagues i manifestacions 
polítiques pujades de to; les revolucions de 1934 repercutiren en deten-
cions i cessament d'alguns regidors esquerrans. El comandant militar de 
les Illes, general Goded, afecte als militars sublevats, va declarar l'estat 
de guerra sense topar en cap resistència seriosa. El desembarcament a 
Portocristo, el 16 d'agost, va alarmar les autoritats, ja totes integrades 
per simpatitzants de l'alçament, i va incendiar l'ànsia venjativa dels fa-
langistes, esperonats per A. Bonacorsi (conte Rossi), un personatge ita-
lià nefast i un dels principals culpables de la repressió falangista a Ma-
llorca durant la guerra. 

Jaume Gual i Tomeu Ripoll 
exposaren la concreta repressió 
que varen patir els mancorins 
amb tots els noms i llinatges. 
En Tomeu va referir els dos 
assassinats, el del P. Simó 
Reynés, missioner dels Sa-

grats Cors, i el de Pau Crespí, president de la gestora municipal 
de Mancor. El primer va ser assassinat al Coll (Barcelona) i el 
segon a la costa de Tofla (Alaró). Elements anarquistes incontro-
lats mataren el missioner i elements falangistes incontrolats ma-
taren el batle. Ambdós assassinats mai no s'han investigat, mai 
no s'han jutjat i, conseqüentment, mai no s'han castigat. Tots dos 
casos manifesten la necessitat d'una memòria històrica que reco-
negui les maldats de la guerra civil, totes però. El ponent va ma-
nifestar que en aquell acte es pronunciava per primera el nom de 
mestre Pau dins la Casa de la Vila, després de 81 anys, per retre-
li homenatge (2). 

En Jaume va centrar la seva intervenció en tres temes: el consell 
de guerra i posterior execució de Jordi Sampol, la Causa No. 1005 que afecta els jutjats mancorins i enu-
meració de mancorins no jutjats però "castigats" pels feixistes locals, i l'atzarosa vida de Bernat Pou, 
mancorí líder, a nivell nacional, del la Confederació Nacional del Treball (CNT) durant la República 

Jordi Sampol fou regidor de l'Ajuntament, elegit el 1933. Fou ell qui en guanyar les eleccions generals el 
Front Popular, el febrer de 1936, va reclamar en un plenari el nomenament d'una Gestora Municipal o 
noves eleccions municipals. Començada la guerra cridaren la seva quinta i es va reincorporar a l'exèrcit. 
Ben aviat passà al calabós, acusat i jutjat per rebel·lió, i posteriorment executat. Necessàriament varen 
haver de concórrer denúncies locals contra ell, la qual cosa va crear un malestar al poble, ja que convivi-
ren molts d'anys delators i familiars d'en Jordi. És conegut l'espectacle protagonitzat cada 23 de juliol, 
aniversari de l’afusellament, per madò Velluda, mare d'en Jordi. Fou durant molt de temps l'únic record, 
en veu alta, de la mort d'en Jordi, fins que la mare tingué forces. En Jaume va aportar varis testimonis del 

El fill de mestre Pau Crespí,  
assassinat amb el seu pare,  
a sa costa de Tofla (Alaró) 

El P. Simó Reynés, assassinat 
a el Coll (Barcelona) 
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dia de la seva mort i documents sobre el procés i trist final. Fou enterrat al 
cementiri d'Inca i les seves despulles hi romangueren fins al 2009, quan 
foren trasllades al de Palma. 

La causa número 1005 relata un processament d'instrucció, iniciat el juliol 
de 1937, i sentència, emesa el novembre de 1938. Els fets delictius enume-
rats durant el procés foren: intentar, dins el cafè de can Tià, amb amenaces, 
que el falangista Antonio Martorell, Caparrot, comunicàs als rojos les in-
tencions dels falangistes mancorins, escoltar dins el mateix cafè l'emissora 
roja de Radio Barcelona; accions per neutralitzar l'actuació d'un grup de 
falangistes que s'havia posicionat a la carretera d'Inca devora el Pou, i vo-
ler perseguir i capturar falangistes pel poble. El fallo del tribunal condem-
nà 16 mancorins, pels fets abans descrits, a la pena de Reclusió Perpètua, 
amb les accessòries d'interdicció civil i inhabilitació absoluta durant la 

condemna, com a autors responsables d'un delicte consumat d'adhe-
sió a la rebel·lió. El pas del temps, favorable al nou règim, va reduir-
ne l'oposició i a poc a poc els reclusos sortien de les presons. Deu 

anys de presidi real fou el màxim per als mancorins tancats. En Jaume va citar altres mancorins, entre ells 
dues dones, que foren retinguts, multats o obligats a beure oli de ricí. 

En Jaume va acabar la intervenció amb unes 
pinzellades biogràfiques de Bernat Pou, manco-
rí que va destacar com a líder cenetista a nivell 
nacional. Nascut a Mancor el 1896, ben aviat va 
emigrar a França; des d'aleshores i fins que mo-
rí a París el 1956 visqué fora de Mallorca, a la 
Península, Bèlgica i, sobretot a França. El no-
vembre de 1936, en plena guerra civil, el Go-
vern del Front Popular el nomenà Secretari del 
Ministeri de Propaganda, amb el qual càrrec es 
convertí en el mancorí que ha assolit el més alt 
grau en l'estructura orgànica de 
l'Estat. La guerra civil l'exilià de-
finitivament d'Espanya. En Jaume 
va ressaltar que Bernat Pou fou tan important com ignorat. La seva obra —militància activa i publicista— 
és reconeguda i prou estudiada en àmbits universitaris (3). 

Tomeu Ripoll Pou. 

(1) Tota la documentació aportada a l'acte i el material exposat estan dipositats al Fons Biel Fiol, carpeta 
Guerra Civil de l'Arxiu Municipal. 
(2) Vegeu MONTAURA, núm. 109, pàgs: 14-17 
(3) Documentació aportada per Gabriel Pocoví Pou, nebot de Bernat Pou. A més vegeu MONTAURA, 
núm. 18, pàgs. 10-12 i CALIU, núm. 3, any 2008, pàg. 3 

Jordi Sampol, Vellut, 
executat al Cementeri d’Inca 

Bernat Pou, Pastora, mancorí, líder de la CNT, fou Secretari del 
Ministeri de Propaganda en el Govern del Front Popular 
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Mes d’agost  

Just acaba d’entrar el Quart Creixent (dia 30 de juliol). Amb aquesta calor gairebé tothom ha acabat de 
segar i de batre, però ara es presenta una altra tasca a la qual és necessari aferrar-se: la collita 
d´ametlles. Antigament, es començava a segar el cànem: "Per sant Salvador, el cànyom segador" (sant 
Salvador és dia 6). A l´hort es poden sembrar bledes, cols, coliflors, pastanagues, remolatxa, raves, mon-
getes i farratges. I continua la collita de prunes, peres i pomes, i maduren les figues agostenques (rojals, 
coll de dama, verdals, albacors...). Menjau síndries mallorquines, una fruita essencial: bona, dolça, re-
frescant; i se´n pot menjar tanta com es vulgui —
no com el meló, que és més pesat—.  

Diuen que si plou abans de dia 15 pot ser malsà, 
però una saó entre la Mare de Déu morta (15 
d´agost) i la Mare de Déu de setembre (8 de se-
tembre) va bé per al bestiar, per fer guaret i sem-
brar farratge, així com per a les vinyes, sobretot si 
un cop ha fet la saó el temps s´estira i fa bon sol. 
Ja sabeu que hem de tenir tancades les canals de 
les cisternes on emmagatzemam l´aigua per beure 
o per a la cuina; s´ha d´esperar a obrir les canals quan el temps s´ha refrescat i algun ruixat hagi rentat 
les teulades. El refrany del costumari ens explica que “un maig calorós i un agost plujós és perjudicial per 
al camp”.  

Festes 

Dia 1 és sant Feliu, se celebren les festes patronals a Llubí. 

Dia 2 és la Mare de Déu dels Àngels, se celebra festa grossa a Pollença. Lluites de Moros i cristians, 
l’Alborada pollencina, etc. 

Dia 10 es sant Llorenç, són les festes patronals de Selva i a sant Llorenç des Cardassar. També se cele-
bren festes d’estiu a ses Casetes des Capellans de Muro, a Magaluf i Palmanova, a sa Calobra i cala Tu-
ent. 

Dia 15, és la Mare de Déu d’agost (la Mare de Déu Morta) amb festes patronals a molt d’indrets de Ma-
llorca. A les esglésies es posa a veneració el llit de la Mare de Déu. 

Dia 16, és sant Roc, celebren festes patronals a Alaró i Porreres. 

Dia 20 és sant Bernat, festes patronals al Secar de la Real.  

Dia 24, sant Bartomeu, festes patronals a Consell, Sóller i molts d’altres pobles. 

Dia 28 és sant Agustí, festes a Felanitx, que tenen gran ressò dins Mallorca. 

Llunes 

Lluna plena, dia 7. Quart minvant, dia 15. Lluna nova, dia 21. Quart Creixent, dia 29 
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Mes de setembre 

 “Allò que l´agost madura, el setembre ho assegura”. 

Passat el juliol i agost, dies calorosos, arriba el mes de setembre. La vida al nostre poble, que va arribar a 
l’esclator en les festes patronals de sant Joan, es normalitza. Els nins i nines es reincorporen a l’escola i 
s’inicia un altre curs, amb nous mestres, nou material escolar i nous amics i amigues.  

A la natura comencen a caure les fulles dels arbres, els tons grisencs contrasten amb l´esponera de les 
llavors verdes que ressorgeixen de dins la terra per mor de les pluges caigudes; els codonys, les magra-
nes, els caquis, les pomes, a poc a poc van canviat el color. I el dia segueix reculant davant la nit, arriba-
rem a l’equinocci de tardor el dia 23 del mes. Tot i que encara gaudim de temperatures càlides n'hi ha 
que aprofiten els rajos de sol a les platges i les terrasses, el cert és que el divendres dia 22, s'acaba l'es-
tiu i comença una nova estació. Ens trobam al moment de l'any en què el dia té la mateixa durada que la 
nit; la llum solar incideix de la mateixa manera en qualsevol punt del planeta. És l'època en què al sol 
cada dia li costa una miqueta més sortir i tarda menys a pondre's al vespre. 

Aquest període, per a alguns sinònim de tristesa i melancolia, coincideix amb el canvi d'hora, que serà 
l'últim diumenge d'octubre. 

Festes 

Dia 8 el naixement de la Mare de Déu. Festes patronals a Costitx, Lloseta i altres indrets de Mallorca. 

La matinada del diumenge, dia 10, tendrà lloc la Pujada a Lluc a peu de la part forana de Mallorca. 

Dia 12 és la festa de la Mare de Déu de Lluc.  

Dia 21 és la festa de sant Mateu, hi ha festes pa-
tronals a Bunyola. 

Dia 23, festa de santa Tecla, festes patronals a 
Biniamar. 

Dia 29, festa de sant Miquel. 

El darrer diumenge del mes a Binissalem se cele-
bren les festes de la Veremada. 

Llunes 
Lluna plena, dia 6. Quart minvant, dia 13. Lluna nova, dia 20. 

Quart creixent, dia 28. 

Dia 22, a les 20,02 h, entra l’equinocci de tardor, que marca el pas de l’estiu a l’estació de la tardor. 

Mes d’octubre 
“La lluna d´octubre en cobreix set, i si plou, nou”. 
És un mes gris, trist i malsà, funest per a la salut en general: "Vells i tarats, en caure la fulla, colgats". És 
el mes de les grans ennigulades: els niguls baixos i aïllats que cobreixen els cims de les muntanyes se´ls 
denomina "capell", "barret", "caperó", "capot"; si són petits i adopten una forma arrodonida, "bassetes" 
o "clotets"; i si van en grups, "cabretes"; els petits i arrodonits que corren lleugers empesos pel vent 
se´ls coneix per "gambirots", "timbalets" o "fadrins"; si aquests ràpids són molt blancs o transparents, 
s´anomenen "margaridetes" i "angelets". La feina de llaurar és la que marca la tasca del camp. En temps 

Festes des Veremar a Binissalem 
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passat, l´home removia la terra amb un bastó; la utilització d´animals va significar un gran avenç ja que 
l´ús de l´arada va permetre ampliar el conreu. Les cançons de llaurar, amb tonades lentes i planyívoles, 
que semblen més una queixa que no una cançó, s´allargaven segons l´extensió del solc que s´estava 
obrint, d´aquí la coordinació que hi havia entre l´home i l´animal en base al cant. 

Festes 

Dia 4 és la festa de sant Francesc d’Assís. Un sant 
italià que va fundar l'orde franciscana. A més, és un 
dels primers autors literaris que fa servir la llengua 
italiana. 

Dia 7 és la Mare de Déu del Roser. festivitat que sor-
geix com a conseqüència de la victòria a la batalla de 
Lepant (1571), guanyada gràcies a la intervenció de 
la Mare de Déu. 

Dia 12, festa de la Mare de Déu del Pilar.  

Dia 15, santa Teresa de Jesús o santa Teresa d'Àvila, fou una monja carmelita, reformadora de l'orde 
amb la fundació de les carmelites descalces i autora d'obres de gran valor teològic i místic. 

Dia 18 festa de sant Lluc. A Inca, el diumenge següent, dia 22, ja tendrà lloc la primera Fira.  

Dia 21, és la festa de les Verges. La tradició popular va convertir la revetlla, dia 20, en una festa en què 
es feien serenates a les al·lotes fadrines. 

Llunes 

Lluna plena, dia 5. Quart minvant, dia 12. Lluna nova, dia 19. Quart creixent, dia 27. El diumenge, dia 29, 
entra l’horari d’hivern i s’ha de retardar una hora el rellotge. 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars: “Qui dies passa, any empeny” 
Aquest proverbi té més d'un significat estricte. Tant serveix per indicar que ens desentenem de les difi-
cultats de cada dia, d'una situació desagradable, de conseqüències que ens poden afectar, però que es 
van ajornant, com pot voler dir que resolent les dificultats de cada dia, s'arriben a resoldre les de tot 
l'any. També pot al·ludir al desig natural que tots tenim d'allargar la vida. És un refrany molt popular i 
d'ús estès majoritàriament en l'àmbit de la Catalunya central i les Illes Balears.  

També podem sentir “Dia que passa, any que empeny”, o “Qui dies passa, anys empeny”, en plural. En 
castellà trobam els equivalents “Mañana será otro día”, “Ouien pasa punto pasa mucho”, “Después de 
un día (o año) viene otro”, o “El que pasa un día, del año tira”. Són refranys equivalents, però ja veim 
que no parteixen ben bé de la mateixa imatge. 

Una frase feta: “No pot esser volar i pondre” 
Vol dir que hi ha feines que són incompatibles i que no es poden fer totes dues d'una vegada. És una 
frase que solen usar aquelles persones que es veuen davant el compromís d'haver-les de fer i no poden.  
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Tenim altres expressions com: “No pot esser manxar i tocar l'orgue”. No hem de confondre que l'orga-
nista faci marxar les dues manxes que estan situades als peus, els coneguts pedals, perquè entri aire i 
l'instrument soni. Això és possible amb l'harmònium, molt més petit que l'orgue. Aquest instrument, 
que trobam a les esglésies o a qualque sala de concert, rebia l'aire a través d'unes grans manxes, que 
movia, gràcies a una palanca, una persona situada lluny del teclat. Per això i perquè tenia les mans ocu-
pades, no podia tocar l’orgue si manxava, d'aquí la frase feta. Avui en dia, els orgues ja estan electrificats 
i és un motor el que els insufla l'aire perquè puguin sonar.  

Usos lingüístics 

Mots referits al tema de l’oli: Olivet, oliverar, 
oliveda, olivereda. 

Lloc plantat d’oliveres. Segons el DCVB, Mont 
Olivet és el “nom de l’olivar on Jesucrist féu ora-
ció i sofrí agonia abans d’esser pres i crucificat». 
També el nom d'una muntanya, antic volcà avui 
apagat, situada prop d'Olot. I també el nom d'un 
antic convent, avui presó, prop de la ciutat de 
València”. 

Etimologia. Del llatí olivetum, “camp d’oliveres”, d’olīva, “olivera, “oliva”. 

Almàssera. Trull o molí d’oli. 

Molí que mol les olives reduint-les a pasta per a obtenir-ne l’oli.  
Aquest mot s’usa sobretot en valencià. A Catalunya es fa servir més trull o molí d’oli i a Mallorca 
tafona. Almàssera ve de l’àrab másara, mateix significat, derivat del verb ásar, “pitjar, esprémer”. 

Allioli. Salsa composta amb alls pelats i finament picats en el morter, afegint-hi oli i debatent-ho 
tot fins que en resulta una emulsió. 

Es poden considerar sinònims: salsa, suc, condiment, allioli, salpebre, vinagreta, maionesa, ro-
mesco, samfaina, xató, complement, accessori. 

Etimologia: D’all, del llatí alium, mateix significat, i oli, del llatí oleum, mot afí. 

Escampar-se com una taca d’oli. 

Estendre’s molt ràpidament, dit especialment d’una notícia. 

“El rumor es va escampar com una taca d’oli per tot el poble”. 

Del llatí vulgar tacca, i aquest, del germànic taikin, “senyal”. 

Una bassa d’oli. 

La mar molt encalmada. Per extensió, com una bassa d’oli fa referència a una cosa molt encalma-
da, tranquil·la, sense que res la torbi. 

“Quan ell no hi és, la casa està com una bassa d’oli”. “La classe sembla una bassa d’oli; els alum-
nes treballen en silenci”. 

Jaume Gual i Móra 
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DE TU A TU… PEP FRONTERA MARTORELL 
 

en segur que és poca la gent del nostre poble que no coneix en Pep, una persona implicada en diver-
ses associacions culturals i de lleure locals, ball mallorquí o esplai, entre d’altres. Nascut l’any 1992 

i llicenciat en Enginyeria Agrícola per la UIB, actualment treballa en la Fundació Natura Park. Es mostra 
com una persona alegre i participativa en les activitats de voluntariat. Va formar part de l’anterior equip 
de govern municipal. 
Una cançó... Camp d’oliveres, dels Catarres amb la col·laboració d’en Tomeu Penya. Es tracta d’un tema 
que combina la joventut i la maduresa. A més, el missatge que transmet -és tan bonic que surti el sol- 
t’anima a començar el dia amb alegria, força i ganes de viure. 

Una pel·lícula... M’agrada el cinema de 
ciència ficció. En aquest cas, diria Ratatui-
lle, perquè som un apassionat de la cuina i 
ens anima a lluitar amb constància pels 
objectius que ens proposam. Crec que l’he 
vista mil vegades! 
Un llibre... Més que de llibres som un lec-
tor de premsa, tot i que darrerament n’he 
llegit un que em va recomanar na Victòria 
Martorell i m’ha encantat, L’elegància de 
l’eriçó, de Muriel Barbery. Ens ensenya 
que no podem jutjar les persones per les 
seves aparences, sinó que ens hem de fixar 
en el seu interior. 
Un color... El blau, perquè és el color del 
cel i de la mar. Així mateix, suggereix 
molts sentiments positius. 
Un animal... Sens dubte, els ases. Gràcies 
a la meva feina he tengut l’oportunitat de 
treballar-hi, i he pogut comprovar que són 
animals molt intel·ligents, lligats a la nos-
tra terra. Crec que no els han donat la vàlua 
que els correspon. 

Una persona que admires... El meu padrí Pep, perquè mai no va tenir un no. Em va transmetre molts 
valors que sempre tenc presents, va ser i continua sent per mi un referent. 
Un desig... Salut! Si tenim salut, tot el que vendrà darrere sempre serà bo. 
Un dia especial... El dia en què vaig aprovar la Selectivitat. Em va suposar un canvi d’etapa, vaig passar 
a estudiar allò que realment m’apassiona. 
Un nom d’home... Joan, nom del meu padrí, del meu germà i del patró del poble. 
Un nom de dona... Maria, el de ma mare, perquè ha lluitat molt tant pel meu germà com per mi. Sempre 
s’ha sacrificat per nosaltres i ho hem tengut tot gràcies a ella. 

B
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Un defecte... Som meticulós i perfeccionista, m’agrada arribar fins al més mínim detall. 
Una virtut... No em rendesc mai, sempre seguesc endavant per complir allò que m’he proposat. 
Un lema... De la feina, en surt el profit. No hem de tenir por de la feina i ens hem de centrar en el resultat 
que ens durà. 
El teu plat preferit... Com he dit abans, som un apassionat de la cuina. Però si n’he de triar un, rajada 
fregida amb pebres. És un plat que no faig jo, el fa mon pare. 
Què t’agrada de Mancor? L’associacionisme. Per ser un poble petit, compta amb un gran nombre 
d’associacions per a totes les edats i de caires molt diferents. Aquestes enriqueixen Mancor, ens conver-
teixen en un enveja d’altres llocs. 
Què no t’agrada de Mancor? El partidisme polític existent. La política sempre ha de servir per unir, no 
per dividir. Moltes vegades la gent fa poble depenent del partit polític que governa i això és un gran error. 
Tots hauríem de remar cap la mateixa direcció per fer de Mancor un poble cada vegada millor. 
Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari? La meva cosina Catina Martorell Ripoll, perquè 
des de petit sempre m’ha fet costat. D’aquesta manera, a més, l’entrevista de Tu a Tu pegarà un bot gene-
racional que oferirà altres punts de vista. 

Pere Perelló Vallori 
 
 

NOTES BIBLIOGRÀFIQUES 

Notícies  de dos llibres recents amb continguts referents a Mancor. 
 

LLOGARETS DE MALLORCA de Pep Ramis, fotògraf.  
És un llibre de 145 pàgines on es descriuen 75 llogarets de Mallorca. Les 
poques pàgines del llibre obliguen a què la descripció de cada llogaret resul-
ti molt sumària. Del terme de Mancor de la Vall hi ha BINIARROI, que ocupa 
les pàgines 18, 19 i 20, il·lustrades amb dues fotografies en quadricromia. 
Les notícies que es donen estan extretes d’obres ja publicades. L’altre és 
MASSANELLA que ocupa les pàgines 66 i 67 amb una fotografia en color. 
Del contingut es pot dir el mateix que de Biniarroi.   

L’altre llibre és BINIARROI, PAISATGE, HIS-
TÒRIA I EMOCIÓ, on consten, com a coordi-

nadora i redactora, Laura Gost, i fotografies de Jaume Carrió. És un llibre 
molt ben enquadernat de 64 pàgines amb nombroses fotografies en color. 
Està redactat en català, castellà i anglès. Les notícies que ofereix són ex-
tretes de llibres ja publicats, sense que s’indiquen les fonts bibliogràfi-
ques. Les nombroses fotografies apareixen sense peu de foto, cosa que 
les lleva valor documental. 
La veritat és que ambdós llibres no aporten nous coneixements a la bibli-
ografia sobre el nostre poble de Mancor. 
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ASSOCIACIÓ AMICS DE LA TERCERA EDAT DE MANCOR 
Activitats de l'Associació realitzades el segon trimestre de 2017. 

'Associació va participar en el dinar de companyonia que celebrà Mancor al santuari de Santa Llúcia, 
la segona festa de Pasqua, enguany dia 17 d'abril. El cuiner i ajudants elaboraren una paella —aquest 

dia va de paelles— per a 89 associats. 
Dia 1 de maig 178 persones festejaren l'ani-
versari de l'Associació com acostuma cada 
any: missa a la parròquia, aperitiu a la plaça 
de l‘Ajuntament proporcionat per l'Ajunta-
ment i dinar de festa al restaurant de Bini-
comprat. Després del dinar un grup de músics 
animaren la concurrència amb brillants inter-
pretacions per al ball del final de la festa. 
Batle i regidors de Mancor, i la Presidenta de 
la Federació de la Part Forana acudiren als 
actes de la jornada. El President de l'Associa-
ció va agrair a tots la presència i en les seves 
respectives intervencions el Batle i la Presi-

denta auguraren un bon camí per a l'Associació. 
 

 

32 associats passaren el cap de 

setmana de maig, dies 12, 13 i 14, a 

l'Hotel Universal, a Canyamel. La 

desconnexió de la rutina diària que 

suposa aquesta breu fugida és molt 

plaent i sol esser molt exitosa. 

 
 

Dia 18 de maig 37 associats acudiren a Lluc a l'anyal 

ofrena floral a la Marededéu que organitza la Federa-

ció de Associacions de la Part Forana. Dinaren a Son 

S. Martí. 

 
              Tomeu Ripoll Pou 

L 

Dinar a Binicomprat 

Entrada Hotel Universal (Canyamel) 
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F E S T A  P A G E S A 

 

       

     
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revetla de sant Antoni 

Pancaritat a santa Llúcia 

Ballada popular 
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              TROBADA D’ESCOLES DE BALL MALLORQUÍ 

 

 

 
MOSTRA DE BALLS A LES FESTES DE SANT JOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agraïm la convidada de l’Agrupació 
Brot d’Alfabaguera de Sineu 

 

i de l’Escola de Ball de  
l’Assumpció de Palma 
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E S P L A I  S’ E S T E L 
envolguts companys de l’esplai, aquesta vegada ens trobam en aquestes pàgines per repassar el 
darrer trimestre de l’any a l’esplai. Han estat tres mesos productius que han passat molt aviat, i és 

que quan s’acosta el final de curs tot és molt més ràpid.  

De les activitats que feim cada any n’hi ha una que sempre es repeteix, la trobada dels esplais. Enguany, 

com no podia ser d’altra manera, no hi vàrem faltar. L’esplai “Xiroi” de Son Ferriol va ser l’encarregat de 

rebre tots els altres al seu poble. La temàtica estava relacionada amb el món de la música, els al·lots 

varen haver de recuperar la partitura perduda de la cançó dels esplais que havia robat un dels personat-

ges, en Malthoven.  

El grup de joves va aprofitar les vacances de Pas-

qua per fer una sortida. Amb les motxilles carregades i amb moltes ganes de compartir uns dies de natu-

ra i caminades vàrem partir a fer un tros de la GR221. El primer dia vàrem partir de Deià i dormírem a 

Sóller.  

El segon dia vàrem fer el barranc de Biniaraix i vàrem passar la nit a Lluc, i el darrer dia vàrem fer el dar-

rer tram que arriba fins a Pollença.  

Els monitors, 

durant el mes 

de maig, tam-

bé vàrem tenir 

una sortida.  

Aquesta vega-

da a Berga, una 

ciutat catalana 

que va acollir 

la trobada de 

monitors de Catalunya i Mallorca de la fundació Pere Tarrés 

(MCECC). En aquestes jornades vàrem tenir l’oportunitat de 

B 
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compartir experiències amb altres monitors i vàrem assistir a diferents cursos que ens han enriquit com 

a monitors.  

A les festes de Sant Joan l’esplai sempre té un espai per fer una vetllada. Enguany els monitors vàrem 

decidir fer un viatge en el temps per recordar quin ha estat el seu paper a les nostres festes. Recordar 

cançons, balls, mirades, caigudes, rialles... anècdotes que no esborrarem mai més de la nostra memòria. 

I és que a vegades val la pena aturar-se, respirar... i mirar enrere per veure que, encara que hi hagi coses 

que canvien, n’hi ha d’al-

tres que perduren intoca-

bles, com ho és l’objectiu 

dels monitors que formen 

o han format part del Club 

d’Esplai s’Estel. Un home-

natge a la feina ben feta 

durant anys, amb la volun-

tat de recordar els bons 

moments que molts del 

que sou aquí avui heu vis-

cut a l’esplai.  

On hem crescut des del respecte però mai sense obviar que una de les claus de la vida és passar-ho bé i 
compartir estones.  

Que passeu un molt bon estiu, fins l’any que ve!!!  
L’equip de monitors 
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L L É P O L S  D E L  L L Ú P O L 
 

CRAFT BEER WORLD CUP 2017 (2a part) 

quest trimestre hem fet tres tastos corresponents al mundial de cervesa artesana. El primer dia 1 
d’abril a cas Puput. Vàrem provar cerveses d’Austràlia i d’Escòcia. També de Dinamarca i Panamà. 

Dels dos enfrontaments resultaren guanyadores les escoceses i les daneses. Un menjar espectacular com 
sempre a cas Puput!!!! 

El segon dia 6 de maig a santa Llúcia. Va ser 
un tast molt bo! Holanda contra Anglaterra i 
Rússia contra Nova Zelanda que formaven el 
grup D. El nostre president, Bernat Alba, ens 
va alegrar amb una paella que ens va fer llepar 
els dits. Va fer un dia esplèndid i de música en 
directe vàrem tenir els COUNTRY STARS 
ISLAND. Bon rock and roll que vàrem poder 

gaudir de manera completament gratuïta tota la 
gent del món que es va voler acostar. Tot un luxe 
ja que mai havien vingut a tocar a Mancor. Es-
pectacular! 

El tercer dia 3 de juny al bar cas Puput. Primera 
eliminatòria de quarts de final, que enfrontaven 
els guanyadors dels grups A i B que eren ni més 
ni menys que Bèlgica – Estats Units i Irlanda-
Catalunya. Un dels millors tastos….. I ses ta-

pes…. Sense comentaris. En acabar vàrem poder gaudir d’un altre grup que tampoc encara no havíem 
pogut escoltar mai a Mancor. EL HOMBRE 80. 
Bones versions dels anys vuitanta. Concert al car-
rer i gratuït per tot el poble. Els guanyadors, que 
ja esperen a la FINAL FOUR, varen ser Catalunya 
i Estats Units. 

 

Seguim apostant per la cultura! 

 

 

A 
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4ALQUERIES I MOSCART 
 
Diumenge dia 18 de juny i dins el marc de les Festes Patronals de Sant Joan Baptista vàrem fer una activi-
tat conjunta la Confraria Cervesera Llépols del Llúpol i 4Alqueries Cervesa Artesana. 

Vàrem presentar mundialment la no-
va cervesa MOSCART que es diu 
OLD BOYS, una cervesa tipus Ame-
rican Porter feta pels guanyadors del 
concurs de Homebrewers de l’any 
passat a la MOSCART. 

Per part de 4Alqueries vàrem presen-
tar els 5 tipus de cerveses que tenim 
actualment.  

Destacar que vàrem poder tastar la primera cervesa amb certificat eco-
lògic que hi ha a les Illes Balears. Es diu 24QUIRATS. Una cervesa 
de blat aromatitzada amb garrova i pell de taronja de la nostra terra. 

També vàrem poder tastar les noves cerveses LA MAR, d’estil Gol-
den Ale, i AI SI CAUS una american IPA. 

Les varietats ja clàssiques com la TOMAHAWK PELL ROJA i la 
SUNSHINE FOR YOUR HOPS també hi foren presents. 

Tot això amb una selecció acurada dels millors formatges menor-
quins. Formatges de Son Grass, de Sa Casanova, Cala Blanc de Sa 
Canova ….. i un parell més. 

Tot això de franc! Gratis pel poble! 

Només ens agradaria agrair 
a tota la gent que es va 
acostar a provar les cerve-
ses i ens va ajudar a fer una 
horabaixa acollidor i ple 
d’ambient. 

I recordar que les cerveses 
les podeu trobar a sa Boti-
ga de Baix, a cas Puput i 
amb servei a domicili al 
telèfon 626 50 22 36. 

Salut i birres!!!!! 
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F E I M  T R I B U 
PRIMERA TEMPORADA DE L’ESPAI DE JOC  

quest juny hem posat fi a la primera temporada de l’Espai de Joc de Feim Tribu. Totes les 
trobades han estat molt profitoses. Nines i nins ens hem anat coneixent, hem experimentat 

on arribaven els nostres interessos i límits i ens hem topat amb els límits naturals dels altres, 
hem anat creant un vincle, tot gaudint dels materials i les propostes estimulants de n’Èlia. Les 
mares i pares han pogut compartir les seves inquietuds i dubtes i tots hem comptat amb 
l’assessorament i escolta de n’Èlia, la facilitadora i psicòloga especialista en criança 
respectuosa. 
Algunes de les propostes que recordam amb més 
alegria han estat la pasta de sal de colors i 
materials de la natura, els circuits de fustetes i 
bolles o els rotlles de paper de wc enfilats.  
Hem aprofitat el bon temps per fer les darreres 
sessions a l’aire lliure, amb propostes tan 
divertides com “body painting” amb fang, 
experimentació amb textures i els jocs amb 
aigües de colors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperam tornar a obrir un nou cicle de trobades per setembre i vos animam a  participar-hi! 
Bon estiu!!       

A 



 

- 44 - 
 

ESCOLETA EI MONTAURA 
 

ornam arribar a un altre final de curs, i un any més, el temps ha passat volant. Pareixia que era ahir 
quan preparàvem les aules per l’arribada de tots els infants, i amb una clucada d’ulls ja estam a punt 

d’acabar el curs 2016-2017. 
Ha tornat ser un curs amb grups nombrosos d’infants, i sobretot a l’aula dels més petits ja que hem fet 
incorporacions durant quasi tot l’any. Malgrat això, hem intentat continuar amb les activitats programa-
des, hem fet adaptacions individuals respectant al màxim les característiques i necessitats de cada infant, 
hem fet sortides pel nostre poble, hem gaudit de moltes celebracions: aniversaris, festes populars, festes 
locals, tallers… .  

 
A l’abril, vàrem acomiadar la Jaia Qua-
resma, i donàvem pas a les festes de Pas-
qua, on férem un taller de crespells elabo-
rats per els nostres infants i les mestres, i 
amb la col·laboració de les famílies que 
dugueren les llaunes per enfornar; així el 
següent dia tots junts vàrem poder gaudir 
d’una berenada al parc de la piscina. 
 
 

 
Tot d’una que tor-
nàrem de les festes 
de Pasqua, celebrà-
rem la diada de sant 
Jordi. La bibliotecà-
ria, na Cati, ens va 
convidar a un conta 
contes “Paf, el drac 
màgic” i una bere-
nada juntament amb 

els nins i les nines de tres anys de l’escola. 
 
 
 
L’ajuntament, ens ha proporcionat arena nova per el nos-
tra arener, i, un cop més, les famílies ens regalaren jogui-
nes de platja perquè els infants poguessin sortir al pati i 
jugar amb la nova arena! 

A final del maig, finalitzàrem les sessions de psicomotri-
citat, ja que degut al clima, el pavelló és bastant calorós.  
 
 

T 
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Aquest any, hem tengut el plaer de tenir 
una visita ben grata, els padrinets i les pa-
drinetes del centre de dia vengueren a bere-
nar amb nosaltres i ens convidaren a menjar 
patatilla.  
Quin gust veure els infants parlar i escoltar 
les historietes de tots ells!! 
 
 
 

 
 
Amb l’arribada del mes de juny, començam a 
preparar la festeta de final de curs que com ja fa 
uns anys, el CEIP Montaura ens convida a par-
ticipar en el seu fi de curs i així fer-ho de mane-
ra conjunta. Durant uns dies, sortírem al matí 
per fer els assaigs tots plegats damunt el pont.  

 
El mateix divendres del fi de curs, tenguérem la visita 
d’IBANAT per ensenyar als infants els seus camions, 
la seva vestimenta, i com no, les mangueres que utilit-
zen per apagar els incendis.  

Moltes gràcies per aquesta visita tan divertida. 
 
 
 
 
 
Els petitons també han aprofitat per poder seguir amb el joc heurís-
tic i amb moltes activitats d’experimentació i manipulació. 

Enguany, un cop més, l’escola va convidar els més grandets de 
l’escoleta a fer una visita al centre i una berenada tots junts, per així 
començar a familiaritzar-se per el proper curs. Vàrem passar un 
dematí molt entretengut i agradable! Moltes gràcies a l’escola per 
comptar sempre amb l’escoleta!  

Acabam el juny, amb la nostra sortida a Marineland. Famílies, in-
fants i mestres gaudim d’un dia tots plegats.  
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A N I V E R S A R I S 

 
           A D R I À        A L È X I A            G U I E M 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      J O A N    N Ú R I A      P E R E 
 
 

X A V I   
 Finalment, volem dir adéu a un grup de nins i nines 

que acaben aquest mes de juny, uns d’ells retornen 
al setembre i d’altres posen punt i final a aquesta 
petita etapa de l’escoleta.  

Deixam que segueixin el seu camí cap a l’escola 
dels més grans.  
 
         Vos desitjam un bon estiu!!! 
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C E I P  M O N T A U R A 

FI DE CURS I OBRES AL CEIP MONTAURA 

l dia 16 de juny es va posar punt a les classes 

al nostre centre. El motiu per aquest canvi de 

calendari són les obres de millora que ja es 

posaren en marxa a mitjan mes de maig. Amb 

calor, pols i renou es varen acabar els darrers dies 

del curs així com vàrem poder! 

Volem pensar que els problemes d'humitat, calor a 

l'estiu i fred a l'hivern, així com la manca d'higiene 

als banys, serà una cosa del passat i aquest proper 

curs podrem gaudir d'unes condicions dignes per 

alumnes i mestres. 

 

 

Donam les gràcies a totes les 

persones que ens ajudaren en la 

immensa tasca de buidar l'escola! 

 

Buidant l’Escola 

 

Tot i les molèsties de les obres, els alumnes varen gaudir 

d’activitats típicament estiuencs a final de curs: visita a 

la platja d’Alcúdia, anada a la piscina, polos al pati i 

acomiadament emotiu dels alumnes de sisè... alegries i 

tristesa a la vegada! 

Esperam poder mostrar els resultats de les obres al 

proper número de la revista. 

   Alumnes de primer curs a la piscina 

E 

L’escola en obres 
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Els alumnes de segon curs  

menjant un “polo” 

 
 
 
 

 
 

 

Els alumnes de sisè a la piscina, 

acomiadant el curs i el centre. 

Han de passar a l’Institut 

 
 
 
 
 

 
 
 

FESTA DE FI DE 

CURS AMB  

ELS PARES, 

PADRINS, 

ALUMNES I 

MESTRES 

 
 
 
 

 

 Bon estiu a tothom!! 
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B I B L I O T E C A   M U N I C I P A L 

03/04/2017 Club de lectura Biblioteca- Escola 4t “ La nit dels animals” Agustín Fernández Paz 
 

 
Raquel està a punt d’assaborir la primera nit que passarà sola a casa, ja que els seus pares se’n van al tea-
tre i la seva tia Sara no pot quedar-se amb ella com sempre que els seus pares surten. Després de prendre 
llepolies, Raquel troba un quadern molt bonic en el que comença a dibuixar animals que cobren vida. 

07/04/2017 Contacontes “ Una llebre de Pasqua” a càrrec de la Bibliotecària 
Hi havia una vegada una família de llebres que vivia a la vora d'un riu. La Pasqua ja era aquí i no sabien 
quin dels seus 7 fills seria el portador dels ous de Pasqua d'aquell any. 

 
 

Després tots 
junt férem un 

taller de mones 
de Pasqua 

 
 
 
 

21/04/2017 Contacontes “ El Petit Príncep”Antoine de Saint-Exupéry 
 
Els cabells daurats, ondulats pel vent, com un camp de blat. Assegut en una petita cadira observant la 
posta de sol des del seu asteroide o protegint la seva fràgil rosa del vent i del fred. La imatge del Petit 
Príncep és present en tots nosaltres, com segurament també ho són les seves paraules i l’empremta que 
deixa en els lectors la coneixença d’un personatge serè i vulnerable, sensible, curiós i lleial amb ell ma-
teix. 

Setanta-quatre anys després de la seva publicació, El petit príncep segueix vigent i dorm a moltes tauletes 
de nit i als prestatges de moltes cases, escoles i biblioteques. 
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Des de les Biblioteca Municipal de Mancor de la Vall, per celebrar el dia del llibre, volem homenatjar 
aquesta obra i el seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, hi ho feim amb un Contacontes adaptat per a nins 
de la mà d’en Xenxo. Gràcies Xenxo per fer-nos viatjar pel món dels records, dels retrobaments, de 
l’amor, l’amistat i de la filosofia del “Petit Príncep”. 

“ Només s’hi veu bé amb el cor. L’essencial es invisible als ulls” 
 

16/05/2017 Bibliopetits “ Paff el drac màgic” 
Els nins de 2 anys de l’Escoleta Municipal juntament amb els de 3 anys del CEIP Montaura visitaren la 
Biblioteca per passar un dematí ben divertit amb una berenada de galletes amb xocolata i un contacontes 
molt especial en “ Paff el drac màgic”  

 

 

Ho feren 
beníssim, 
varen es-
tar molt 
atents. 

 
 

 
 

17/05/2017 Club de lectura Biblioteca- Escola 6è “El vecino prohibido” Xavier Bertran 
Els nous veïns de la Iria no semblen molt sociables. Això desperta la curiositat de la Iria. però el que co-
mença com un joc, es converteix en un misteri i en una terrible realitat. 

Ens acomiadam amb un 
selfie del Club de lectu-
ra amb els alumnes de 
6è que l’any que ve ja 

aniran a l’Institut. 
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Bona sort a tots i no deixeu mai de llegir!! 
19/05/2017 Club de lectura “ El asombroso viaje de Pomponio Flato” Eduardo Mendoza 

 
 
Pomponio Flato va viatjant pel 
món a la recerca d'una aigua que 
otorga la saviesa a aquell que la 
beu, i per atzar arriba a Natzaret, 
on serà executat el fuster del poble 
Josep, pel suposat assassinat d'un 
ric ciutadà. Jesús, el fill de Josep, 
contracta a Pomponio perquè es-
brini la veritat sobre l'assassinat ja 

que Jesús està convençut que el seu pare no ha estat. Trama detectivesca original i irònica, que desemboca 
en una sàtira literària. 
 
 
23/05/17 Bibliopadrins  

Lectures i reflexions damunt l’art d’envellir i 

“El conte de les dues velletes” 

 

 
 
 
 

7/06/2017 Club de lectura Biblioteca- Escola 4t “Violeta no es violeta” Xosé A. Neira Cruz 

 
Violeta tindrà un germanet, però no sap si li agradarà això de ser germana; li fa por i té molts dubtes, per 

això parla amb la seva mare, el seu pare, el nuvi de la seva mare, els companys de classe i fins i tot amb la 

seva bruixeta. Tots tenen diferents opinions sobre aquest fet: la seva mare l'abraça i li dóna la seguretat de 

voler-la per sempre; els companys li diuen que els germans ploren, t'agafen les joguines, criden ... i el seu 

pare li diu que tenir germans és la cosa més bonica del món.  
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12/06/2017 Club de lectura Biblioteca- Escola 6è “ Las Brujas” de Roald Dahl 

Les bruixes de debò es vesteixen amb roba corrent i s'assemblen molt a les dones corrents. Viuen en cases 
corrents i fan feines corrents. És per això que són difícils d'enxampar. Aquesta és la sorprenent història 
d'una víctima de les males arts de la Reina de les Bruixes: un nen de set anys que s'enfronta amb totes les 
bruixes d'Anglaterra, amb la sola ajuda de l'àvia. 
Tanta sort que hem llegit el llibre i sabem distingir-les!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14/06/2017 Club de lectura Biblioteca- Escola 3r “ Un somni dins el mitjó” Eulàlia Canal 
La Naima espera 
anar de vacances 
amb els seus pa-
res, però la mare 
està molt enfei-
nada i s’ha que-
dat sense temps 
per fer-ne, i sen-
se temps per so-
miar. La nena 

sospita que hi ha un lladre que roba el temps a la mare i, amb l’ajuda d’en Timmi, el seu millor amic, tra-
ma un pla per atrapar-lo. La Naima farà una pila de descobriments i una gran troballa: allò que vol fer 
quan sigui gran. Gràcies Naima per fer-nos valorar el temps i fer-nos somiar desperts! 
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23/06/2017 CONTACONTES “ CONTES D’ESTIU “ de la mà de na Tània Muñoz 
A la plaça de l’església 

 
Des de la Biblioteca també volguérem celebrar les festes del nostre patró Sant Joan 

i ho férem a la fresca a la plaça de l’església 

amb un recull de “ Contes d’estiu “ on els nins foren els protagonistes. 

 

30/06/2017 Club de lectura “ La millor oferta “ de Giuseppe Tornatore. 
 
Cloenda del Club de lectura, sopar, pel·lícula i tertúlia. Una gran vetllada i un llibre del tot recomanable. 
 

 
Ell ja ha tombat la seixantena, és un famós expert en art, incapaç de donar més amor que el que sent pels 
retrats femenins de la seva inestimable col·lecció. Ella és una noia que fa anys que no surt de casa, atesa 
només per un vell porter. Es coneixen perquè ella vol vendre els objectes artístics d’una vil·la que ha he-
retat. I comencen a jugar a un joc equívoc i excitant que podria conduir a la passió o a l’alliberament. 

Abans de dirigir la pel·lícula homònima, Tornatore va escriure aquesta versió literària, que és un relat 
perfectament autònom escrit amb mà de mestre del suspens. 

Recordau el nostre club de lectura torna al setembre amb la lectura de “Sicilia entre morts” de Guillem 
Frontera.  

Bon estiu i millors lectures!!! 
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CLOENDA DEL TALLER DE MEMÒRIA 
 

 

Dimarts, dia 13 de juny, va acabar 

els curs de memòria patrocinat pel 

Departament de Benestar i Drets 

Socials del Consell de Mallorca, 

amb col·laboració de l’Ajuntament 

de Mancor de la Vall. 

 

Ens reunirem a Santa Llúcia on 

l’Ajuntament ens va preparar un berenar, 

també estaran presents les persones 

majors del Centre de dia, les cuidadores, 

l’Assistenta Social, la monitora Maria José 

de Prada, i la Tinent de Batle, Joana Maria 

Alba, ens desitjarem un bon estiu amb salut 

i alegria i fins els proper curs. 
 

 

 

 

 

 
Fotos i comentaris: Gabriel Pocovi Pou “Pastora” 
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INFORMACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE PREMSA FORANA 
 

XII TROBADA DE REVISTES DE PREMSA FORANA DE MALLORCA A LA CATEDRAL 

es revistes de Premsa Forana de Mallorca foren convidades per Pere Fullana, director de l’arxiu de la 
Catedral de Mallorca, a visitar, el passat dissabte dia 1 d’abril, les terrasses de la Seu i el seu interior, 

en una visita que durà prop de tres hores. 

45 persones, representant 20 revistes de Premsa Forana, 
pogueren gaudir de dita visita, que començà amb la con-
centració i benvinguda a la porta de l’Almoina, per part 
dels representants de la junta de Premsa Forana i per 
Pere Fullana. 

La visita es dividí en dues parts. La primera d’elles co-
mençà a partir de les 11, pujant prop de 200 graons de 
l’escala de cargol de la torre del campanar, fins a les ter-
rasses de la Seu. Pel camí cap a dalt, es visità una sala per 

a fugitius d’un temps, i també la part del sistema de nou campanes, amb l’anomenada Eloi de 4.500 Kg. 
A partir d’aquí s’arriba a les terrasses, que envolten tota la nau de la Catedral per damunt, a uns 50 me-
tres d’alçada, amb vistes incomparables de Ciutat, el parc de la mar, el port, el castell de Bellver, tots els 
voltants i la mar, i amb l’arquitectura de la Seu a tocar: Torres, arcs, 
vitralls, estàtues, arcs boterells, contraforts, costellam, gàrgoles, i so-
bretot la rosassa, que és de les més grans del món, a on hi estarem just 
al peu, i que compta amb 1.200 vidres i 100 metres quadrats. La volta, 
de 360 graus, per tota la part alta de la Catedral fou una visita inobli-
dable, la qual s’encarregà de dirigir el guia Sebastià Escales. 

Després de més d’una hora de visita, ja a l’interior de la Seu, ens rebé 
Mn. Joan Bauzà, Degà-President del Capitol de Canonges de la Seu. 
Pere Fullana començà aquí la segona part de la visita, a tot l’interior. 
Veiérem diferents capelles, destacant la capella de la Trinitat, la cripta 
de Sant Bernat, la capella de Sant Pere amb l’obra artística de Miquel 
Barceló, i la capella Corpus Christi i l’Altar Major, amb els vitralls de 
l’absis, el cadiram, els escuts de tots els Bisbes, les sis imatges gòtiques 
i els quatre àngels músics, el baldaquí d’Antoni Gaudí i la vista de tota la nau des de la Càtedra del Bisbe. 

Pere Fullana ens meravellà amb la seva conversa, explicant moltes coses històriques i detalls curiosos, 
fent-ho rigorós, agradable i mengívol a la vegada. Fou una visita d’una hora i mitja que delectà els mem-
bres de Premsa Forana. Ajudà en la visita el pare Manel Soler, de Lluc. Des de l’Associació de Premsa 
Forana de Mallorca agraïm a Pere Fullana, i als membres de la revista Lluc Comunicació, la seva convida-
da. 

El nostre guia Pere es dirigí a totes les revistes, fent extensiva la seva convidada a visitar la Catedral els 
dissabtes, a les associacions o grups diversos de tots els pobles de Mallorca. 

 

L
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DIADA DE LA PREMSA FORANA DE MALLORCA A CAMPANET 

El dissabte dia 17 de juny es realitzà a Campanet la diada de Premsa Forana de Mallorca, amb la partici-
pació de 24 revistes associades i amb l’assistència de 50 persones. 

Els amfitrions foren els representants de la revista Campanet, amb en Miquel Vives al capdavant junt a 
Damià Pons, Pere March, Francesc Aguiló i altres companys, que junt a la junta directiva de Premsa Fo-
rana organitzaren la trobada. 

A les 10 hores la batlessa de Campanet, 
Magdalena Solivellas, donà la benvinguda 
als assistents, en la sala de plens de 
l’Ajuntament (cas Metge Dolç). Seguida-
ment es realitzà l’assemblea general ordi-
nària de socis, en la mateixa sala, a càrrec 
de la junta directiva de Premsa Forana 
formada per: Rafel Oliver Grammatico, 
Magí Ferriol, Gabriel Mercè, Antoni Riera 
Vives i Marta Bergas. El president, Rafel 
Oliver Grammatico llegí l’informe de presi-
dència; el tresorer, Magí Ferriol feu el mateix 
amb l’informe de tresoreria, i finalment es realitzà l’apartat de precs i suggeriments, a on es va debatre 
sobre diferents qüestions de la premsa forana. 

Al pati de cas Metge Dolç, l’Ajuntament 
de Campanet convidà a un berenar a les 
publicacions de Mallorca. Tot seguit, es 
feu el lliurament dels XVIII Premis Perio-
dístics de Premsa Forana de Mallorca. El 
jurat de dits premis, el periodista Antoni 
Gomila dirigí unes paraules als assis-
tents, i seguidament s’entregaren els 
guardons corresponents a: reportatge, 
entrevista, fotografia, article d’opinió, i 
disseny. 

L’historiador local, Pere Rayó, feu una 
visita guiada per la vila, d’una hora de 

duració, visitant amb els assistents l’església parroquial de Sant Miquel, 
l’edifici de cas Metge Dolç, i els carrers i places del centre de Campanet. 

Finalment, Premsa Forana convidà als socis a un dinar de companyonia com a cloenda dels actes de la 
diada, a on hi assistiren el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i la directora general de 
Política Lingüística del Govern Balear, Marta Fuxà. 

 

Premiats a la darrera edició dels Premis Premsa Forana 

Assistents a la Diada 
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HOMES I DONES NASCUTS L’ANY 1952 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dia d’aquests era a Palma i en vaig trobar amb un mancori que fa molts d’any i per motius 
de feina va anar a viure a Ciutat, però totes les vagades que pot  no deixà de visitar el poble 
que el va veure néixer. 

Fou ell que en va contar que el dia 3 de juny es reuniren per dinar a la piscina de Mancor, 
parlarem de les misèries i l’escassesa de serveis que aleshores patia el nostre garrit poble, 
eren els anys cinquanta que sortíem de dues guerres, la Civil del 1936 al 1939 i una guerra 
Mundial. 

Però li vaig dir que avui no ens toca parlar de misèries, ans el contrari, l’evolució durant els 
darrers anys i les millores i serveis realitzats han estat molts. Ell em respongué, que 
evidentment era així, que ho passaren molt bé en el dinar, moltes rialles i ganes de cada any 
poder-se reunir, serà bona senyal de què hi ha salut. 

A la foto que m’ha fet arribar na Pola Móra de “can Miquel d’Escorca”, podeu veure drets 
d’esquerra a dreta, na Joana Victòria Mateu “Raïssa”, na Catalina Mateu de “can Lluc”, en Toni 
Martorell “Bernadet”, en Biel Pol “Rotera”, n’Antònia Vallori “Sereneta”,  en Miquel Martorell 
“Francineta”, i na Francisca Fontanet “Miet”, assegudes davant, Loli Fernández “Fideu”, i na 
Pola, com he ressenyat abans. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou “Pastora”  
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IMATGES D’AHIR 
Quatre senyoretes a la platja, any 1926  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

egurament a l’any 1926 serien poques les senyoretes que poguessin anar d’excursió o a estiuejar a 

la platja. Ens ha resultat difícil fins i tot saber el lloc on anaren i es feren la foto. L’amo en Joan 

Fontanet "    Miet, m’ha deixat   la foto.   L’amo en Joan el passat   dia 21 de juny va complir el cent anys, 

l’ajuntament i tot el poble li va fer una fes .ta  F ou acompanyat per molts de mancorins i amb una banda 

de música. La família va convidar a un refresc a tot el poble. (podeu veure informació a   rònica).C la 

Amb l’amo en Joan anàrem fent memòria i no poguérem esbrinar el lloc que recull la foto. Podria ser al 

Port de Pollença, Cala Rajada, tal vagada la  platja de Cala Agulla. Na Catalina de cas Carter va tenir un 

germà seu que fou molts d’anys el secretari de l’ajuntament de Capdepera. Sí que va recordar, l’amo en 

Joan, els noms i d’on eren les senyoretes. Les persones majors, i de manera especial els seus familiars, 

les identificareu i les recordareu. 

Són, d’esquerra a dreta, na Maria Martorell Trapenso, na Catalina Reynés de cas Carter, n’Antònia Oliver 

Suava, na Maria Fontanet de cas Miet. No hi ha dubte que aquells banyadors que duen, serien d’un 

disseny del més modern d’aquells anys. Una platja tranquil·la sense les aglomeracions que avui tenim i 

patim.   

Foto propietat de l’amo Joan Fontanet, Miet  

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora 
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IMATGES D’AHIR 
 

LA VIDA D’UN REPRESENTANT DE SABATES, ANYS 1955-1968 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

olts dels lectors recordareu la persona de la fotografia, en Joan Moranta, que fou batle del 
poble del febrer de 1965 al juny de 1979. 

Va néixer a Mancor però la seva família va anar a viure a Inca. Va estudiar al col·legi de Sant 
Francesc i La Salle. Va aconseguir el títol de Peritatge Mercantil. Acabat els estudis, va 
començar a fer feina d’escrivent a la fàbrica de sabates d’en Toni Corró Ferragut. Anys després 
li oferiren fer de representant a la zona d’Extremadura, Andalusia i el Marroc que aleshores era 
territori espanyol.  
Els representants se’n duien les mostres de sabates i feien el trajecte amb vaixell, tren, fins 
arribar a Àfrica. Normalment llogaven els mossos de l’hotel o pensió perquè les duguessin les 
maletes a les tendes i llocs que visitaven. Feien les comandes d’acord amb les mostres que 
presentaven, després aportaven les comandes a les fàbriques per a la seva producció.  
A les anades a Ceuta i Melilla, en Joan Moranta emprava el cotxe d’en Bienvenido Reynés (de 
can Marquesí). També va fer la ruta del nord: Bilbao, Castella, Cantàbria, Astúries i Galícia. 
En Joan fou un dels primers representants de sabates de Mancor. N`hi va haver d’altres que 
representaven la seva fàbrica, en Jaume Grau, en Jordi Moranta i més recentment en Toni Alba 
que representava Calçats Reixach. 

Foto: Família Vicenç Moranta.           

Comentaris Gabriel Pocoví, Pastora      

M



 

PER RECORDAR 

Era el dia 21 de març de 2004, quan 
els amics de la 3a edat anàrem 
d’excursió a Valldemossa. Allà  ens 
esperava el mancorí Miquel de can 
“Marranxo” i la seva esposa Margali-
da. 
Després de menjar una panada, el 
matrimoni ens va convidar al cafè, un 
pastisset i un poc de vi dolç.  
Visitàrem la Cartoixa i el Palau del 
Rei Sanç, donàrem un poc de temps 
per fer una passejada a la població 
“Valldamossina”, i poguérem comprar 
les famoses coques de patata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuació seguírem l’excursió per  visitar el Poble Espanyol situat a la barriada de Son Es-
panyolet. Fou construït el 1965 i inaugurat el 9 de març de 1967. Les diverses edificacions, pla-
ces i carrers representatius de diferents ciutats espanyoles. Actualment el Poble Espanyol té 
una funció de museu arquitectònic a l’aire lliure així com una mostra d’artesania popular.  
Després de la visita, anàrem a dinar a l’hotel Sol Trinitat de Palma Nova. Férem cafè acomo-
dats als salons del mateix hotel, seguírem visitant aquelles rodalies: Per arrodonir la diada visi-
tàrem el Castell de Bellver, (podeu veure la foto feta a les escales de l’entrada al Castell). Gau-
dírem d’una diada d’amistat i germanor, tots tornàrem a Mancor contents i feliços. 

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví Pou “Pastora” 
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