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Editorial 
Durant el trimestre hem viscut diferents esdeveniments 
propis de l’hivern. Començàrem encetant l’any nou 2018. 
Va seguir la festa dels Reis, Sant Antoni, Carnaval. Acabam 
el trimestre amb els dies de Setmana Santa i començam el 
segon trimestre amb el dia de Pasqua, dia 1 d’abril, i la Ro-
meria a Santa Llúcia, del dilluns dia 2. A la Crònica trobareu 
esmentades totes les activitats que ha viscut el nostre po-
ble. 

Després de passar un trimestre, de molt de fred i neu, el 
passat dia 20 de març va començar la primavera i a la mati-
nada del diumenge, dia 25 de març, va començar l’horari 
que anomenam d’estiu, avançant els rellotges una hora. 
Així i tot l’aigua, el fred i la neu no han minvat. L’aigua era 
necessària, les reserves dels nostres pantans s’han vist 
augmentades, cosa que augura un estiu sense restriccions 
d’aigua. 

Els escolars, en aquest darrer trimestre de curs, augmenta-
ran els esforços per tal de tenir èxit als exàmens finals i 
poder passar un estiu de descans ben merescut. 

Entre els esdeveniments, volem ressaltar l’encert de 
l’ajuntament en l’organització del Mancor Poètic, en el 
marc del dia Internacional de la poesia i de l’any Josep Ma-
ria Llompart. Per altra part un record per l’amo en Joan 
Fontanet de “cas Miet” que ens ha deixat i havia complit 
els cents anys a les festes de Sant Joan de l’any passat. 

Desitjam sort i encert a tots els estudiants que han de ren-
dir comptes al final de curs. 
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C R Ò N I C A 

G E N E R 

Dia 1 de gener, cap d’Any, horabaixa va tenir lloc un 

concert de nadales del Cor de Mancor organitzat per 

l’ajuntament en el marc dels actes prevists en el pro-

grama d’Actes i Festes de desembre i Nadal.  

Dia 2 va començar a fer feina, coma directora del Cen-

tre de dia, la treballadora social Cristina Martorell, a 

mitja jornada.  

Dimecres dia 3 una cinquantena de persones anàrem a 

l´Auditòrium de Palma a la representació del Llac dels 

Cignes interpretat pel Ballet de Moscou.  

Dia 4 a la biblioteca es projectà la pel·lícula Vaiana. 

Dia 5 va ser un dia de nervis, emocions i de màgia ja que els 

Reis Mags d´Orient ens visitaren. Arribaren acompanyats 

d´un grup de patges del nostre poble i de carrosses, i després 

de saludar des del balcó de l´ajuntament repartiren regals a 

dins l´església. 

Aquest dia es repartiren els premis dels concursos de Betlems 

i de Targetes de Nadal. La targeta guanyadora fou la feta per 

Paula Gual Ponce i serà la portada del proper programa de 

festes de Nadal. Dels betlems fou la guanyadora Antònia Ma-

teu, en segon lloc, els germans Francesc i Simó Ramis i en 

tercer lloc els germans Tomeu i Pere Campomar. Cal recalcar 

que l´elecció dels guanyadors i guanyadores va ser ben difícil ja que tots els concursants havien elaborat 

les targetes i preparat els betlems amb molta il·lusió i molta cura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació del Cor de Mancor 

Reis d’Orient amb els seus patges 

Concert dels petits violinistes Xocolatada a Santa Llúcia 
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Dia 7 es va fer la tradicional xocolatada a Santa Llúcia. La pluja i possiblement més d´un constipat va fer 

que no tota la gent apuntada pujàs, però així i tot es va reunir un bon grup.  

El mateix dia 7 va tenir lloc dins l’església un Concert de violí a càrrec del Petits grans músics, amb un 

programa on actuaren, per edats, nins i nines de 2 a 11 anys, baix la direcció de la professora Teresa Ri-

poll Martorell. També va actuar l’Orquestra de Cambra dels dissabtes, dirigida per Hanna Shakun. Amb 

aquest acte es donà cloenda als actes i festes de desembre i Nadal, programats per l’ajuntament.  

Dia 8 de gener entrà en funcionament el nou Parc 

Verd. Per fer-ne ús cada habitatge ha d´anar a recollir 

una targeta identificativa a l´ajuntament. També se´n 

fa entrega de les vint bosses vermelles corresponents a 

l´any 2018. 

Dia 9 la premsa va publicar: “Ninguno de los “puntos 

verdes” municipales tiene la autorización requerida 

por el Govern”; on recalca que el Punt Verd de Man-

cor és el primer en obtenir la inspecció favorable. 

Dia 10 de gener hi va haver un ple ordinari. Està reco-

llit a l’ajuntament informa. 

 Dia 11, va morir na Joana Mateu Riera de cas “Sabater Gros” a l’edat de 77 anys. Donam el condol als 

seus familiars. 

El mateix dia 11, va sortir el núm. 122 de la revista MONTAURA, corresponent al 4t trimestre de 2017. 

El divendres dia 12 es v es va inaugurar l´exposició Aurora Picornell baix el lema “I les idees? Amb qui-

nes bales matareu les idees?”. També, a la sala 

d’actes de l’ajuntament, es va fer la presentació del 

llibre “Aurora Picornell (1912-1937), de la història 

al símbol”, a càrrec de l’autor del llibre, David Gi-

nard i Féron.  

Dia 15 va morir n’Antònia Vicens Martorell de “can 

Palou”, a l’edat de 85 anys. Donam el condol als 

seus familiars. 

Dia 17, festivitat de Sant Antoni, se celebrà una tor-

rada al casal de cultura per part del CEIP Montaura i del Centre de Dia. 

Dia 17 es publicà a la premsa: “El municipio estrena un parque verde que reúne todos los requisitos”.  

El nou Parc Verd 

Exposició i conferència sobre Aurora Picornell 
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El dissabte dia 20 s’iniciaren els actes de la celebració de les festes de Sant Antoni. A les 18’30 h. 

s´amollaren coets i es va encendre el fogueró. Els dimonions sortiren de l´ajuntament i voltaren pel poble 

fins a l’hora de la torrada que es va fer a la plaça d´Alt. Cadascú va dur pa i companatge. I en acabar de 

sopar Festa Pagesa va sonar i animar una ballada popular.  

El diumenge 21 a la plaça de l’ajuntament es va fer la representació de la llegenda de Sant Antoni i Sant 

Pau a la cova del desert, el corb Jeroni va baixar del campanar, davant d’una gran expectació. Seguida-

ment, a la plaça d’Alt es feren les Beneïdes. Un total de sis carrosses participaren i molts foren els ani-

mals beneïts. 

En acabar les Be-

neïdes es lliuraren 

els premis de car-

rosses i animals al 

cafè de can Bernat. 

La carrossa gua-

nyadora va ser Sa 

Font, en segon lloc, 

Ses Brodadores i en tercer lloc S´Hort d´en Boira. Els ani-

mals que destacaren varen ser els quissonets de Sebastià 

Amer i filles, el cavall de Joana Alba i el ca de bestiar de 

Ramon Arrom.  

Dia 22 va morir Joan Suau Martorell “Bernadet”, als 86 anys. 

Donam el condol als seus familiars. 

El mateix dia la premsa es va fer ressò de les beneïdes amb 

els titulars: “El cuervo Jeroni baja del campanario y entrega 

el pan a Sant Antoni y Sant Pau”; “El vuelo del cuervo Jero-

ni”. 

Dia 25 es feren efectius els canvis de circulació de diferents carrers que han passat a ser d´un sol sentit. 

Diumenge dia 28 hi havia una excursió familiar progra-

mada per l´ajuntament que es va suspendre per previsió 

de mal temps. El que sí es va fer va ser un dinar solidari, 

organitzat pel Consell Parroquial, per tal de recaptar 

diners en benefici de l´enllumenat de l´església.  

Dia 29 va morir a Palma Francisco Reus Salas, don Paco 

de Son Simó, als 96 anys. Donam el condol als seus 

familiars. 

Dia 30 es publica a premsa: “Mancor, Demolida una piscina que 

había sido construïda, sin licencia, en suelo protegido” (en Àrea Natural d’Especial Interès).  

1r premi Sa Font 

2n premi 

3r premi 

Dinar solidari, obres de l’església 
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F E B R ER 

Dia 2 va néixer el nin Lluc Pascual Bueno, fill de Pedro Francisco 

i Silvia. Enhorabona als seus pares i familiars. 

Dia 4 de febrer va tenir lloc l’excursió a ses Figueroles que es va 

suspendre, el passat dia 28 de gener, degut al mal temps. 

Aquest dia se celebrà el Dia Mundial contra el Càncer penjant una 

pancarta al balcó de l´ajuntament a petició de la Junta Provincial 

de les Balears d´AECC i fent difusió del seu manifest. 

Dia 6 es va publicar “reclaman al Govern declare de interés auto-

nómico la construcción del colegio” fent referència a Mancor 

Dia 8 començaren les festes del Carnaval, organitzades per l’ajuntament, amb sa Rueta de disfresses del 

CEIP Montaura, que desfilaren pels carrers del poble el matí a les 12 hores. 

Horabaixa, a la Biblioteca Municipal es dugué 

a terme un Taller de Màscares. 

L’endemà, dia 9, al matí els protagonistes de la 

rueta foren els membres de l´Escoleta Infantil.  

Al capvespre es varen iniciar classes de Zumba 

a la sala de damunt la biblioteca. 

El mateix 

dia, el ves-

pre, al cafè 

de can Ber-

nat es va fer el Ball amb un concurs de disfresses. La música va estar a 

càrrec del DJ Lino. Es lliuraren premis de les següents modalitats: indi-

vidual, parelles i comparses: 

Individual femení: 

Maria Mir. Individual 

masculí: Toni Amer. 

Parella: Cati Bus-

quets i Gabriel Bel-

tran. Comparsa: el grup de tribu africana Masai 

El diumenge, dia 11, va tenir lloc la Rueta Infantil de 

tots els nins i nines del poble. Va sortir de la plaça Es-

panya fins a la plaça de l’ajuntament. Allà el grup Joana 

& Joana Aina va animar l’acte. 

Dia 12 es feu ressò a IB3 de que enguany es contractarà un altre policia local. 

Paratge de ses Figueroles 
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El dia 13, dimarts de Carnaval, varen concloure les festes 

amb l’enterrament de la Sardina. De l’ajuntament va sortir la 

comitiva fúnebre d’endolats i ploradores, acompanyats de la 

Valltukada, fins a la plaça de Baix. Allà es va incinerar el dol 

al fogueró i acabà amb una torrada i menjada de sardines al 

Casal de Cultura. 

Dia 14 va morir a Alcúdia, on residia, el mancorí Jaume Ne-

gre Sastre, de “can Massip”, a l’edat de 66 anys. Donam el 

condol als seus familiars. 

Dia 15 va morir en Bernat Mateu Gual de “can Bernat”, a l’edat de 84 anys. Donam el condol als seus 

familiars. 

Dia 17 va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’ajuntament, 

una reunió de la Comissió de Festes per preparar les 

festes patronals de Sant Joan 2018. 

Aquest dia es va publicar una entrevista a Guillem Vi-

llalonga Ramonell “el 2018 serà l´any de la millora 

d´infraestructures esportives”. 

Dia 18 es va fer una excursió familiar a la Trapa. 

L’assistència fou nombrosa. 

Dia 19 es publicà “El Ajuntament coloca gravilla para 

evitar problemas en los nuevos aparcamientos”. Aquest 

dia es tancà la biblioteca fins dia 23 degut a unes 

obres. 

Dia 21 un diari publicà “ El PP de Mancor de la Vall 

critica la política del Ayuntamiento por la contrataci-

ón de un policía local”. 

Aquest mateix dia va morir a Caimari, el mancorí 

Gori Balaguer Vicens, des Forn Nou, als 86 anys 

d’edat. Rebin el condol els seus familiars. 

Dia 22 es va fer una reunió, convocada per l´àrea de 

Benestar Social, per tal de programar activitats per al 

proper 8 de març, dia Internacional de la dona.  

Dia 23 va néixer el nin Lluc Arrom Amer, fill de Josep 

Miquel i Silvia. Rebin l’enhorabona els seus pares i 

familiars. 

Dia 25 el C.E. Montaura presentà els seus equips. 

Participants a l’excursió a la Trapa 
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Dia 26 la premsa es feia ressò dels Premis Gastronòmics 2017. Maria Salinas va rebre un premi de “res-

taurante revelación” pel seu establiment. Enhorabona! 

M A R Ç 

Dia 3 va néixer el nin Lluc Muñoz Ortiz, fill de Jesús i Raquel. Enhorabona als seus pares i familiars. 

Dia 4 passaren pel nostre poble corredors i corredores partici-

pants a la cursa Lloseta Extrem 2018. Es va demanar precaució 

al trànsit, però no es va tallar. 

Dia 7 hi va haver un ple ordinari a l´ajuntament. 

Dia 8 se celebrà el Dia Internacional de la Dona. Durant tota la 

setmana hi va haver un pancarta a la façana de l´ajuntament. No 

es feren activitats aquest dia, tal i com es va decidir a la reunió de 

dia 22 de febrer, ja que coincidí amb una vaga general i manifes-

tacions arreu de Mallorca. Aquest dia la premsa publicà “El PP 

acusa a Més de “dividir” a los vecinos con el alquilar turístico”. 

Dia 10 unes de les notíci-

es fou “El consistorio 

finaliza el antiguo cami-

no de Biniarroi”. Fa referència a la segona fase de manteniment i 

millora del camí finançada amb el fons de Consorci Serra de 

Tramuntana. 

Durant aquesta setmana hi ha hagut nombrosos problemes per a 

poder veure la televisió degut a la implantació de serveis de tele-

fonia mòbil en tecnologia 4G. El Ministeri d´Indústria, Energia i 

Turisme posà a disposició de la ciutadania una empresa que de 

manera gratuïta instal.là uns filtre per eliminar les interferències 

amb el sistema TDT. 

Dia 11 un incendi afectà a la finca de Son 

Frau, Biniatzent; afectant unes 0,2 hectàre-

es de pinar. 

Dia 18 es va fer una excursió familiar a 

Planícia. Partint de Banyalbufar i tornant 

per Estellencs. 

Dia 19 l’ajuntament fa públic, mitjançant 

el BOIB, del plec de clàusules de la convocatòria 

del concurs per a la gestió del bar del camp de futbol. 

Empedrat del Camí de Biniarroi 

Assistents a l’excursió a Planícia, davant les cases 
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Dia 21 l’ajuntament, commemorant el dia Internacional de la Poesia i la celebració de l’any Josep Maria 

Llompart, va organitzar el Mancor poètic, Ruta de versos i tapes. Hi participaren els escriptors i poetes, 

Miquel Bezares, Miquel Cardell, Laia Martínez i López, i Pau Vadell. Les tapes les oferien els bars cas 

Puput, can Bernat i es Forn de la Vall. 

 

Dia 21 va morir Joan Fontanet Martorell, als 100 anys d’edat. Donam el condol als seus familiars. 

Dia 25 l´agrupació Festa Pagesa 

va celebrar un dinar al casal de 

cultura i una ballada, que degut a 

la pluja es va fer dins el teatre.  

Dia 28 es va reunir la Comissió de 

Festes a la Sala d’Actes de 

l’ajuntament . 

Dia 30 l’ajuntament va organitzar 

una berenada a Biniarroi per estre-

nar la segona fase de recuperació 

del camí. Biel Fiol havia de fer 

una breu explicació damunt el llogaret però per motius per-

sonals no va poder. 

No s’ha celebrat cap matrimoni al llarg de tot el trimestre. 

Joana Maria Alba Mateu 

Hem rebut una nota de na Jerònia de can Joan d’Inca notificant la mort de tres nebots seus a Cardedéu 

(Barcelona), al llarg d’aquest trimestre. 

Dia 4 de gener, va morir Joan Gelabert Torruella, de 72 anys d’edat, fill de Miquel Gelabert. 
Dia 21 de gener, va morir Francisco Gelabert Bosch, de 84 anys, fill de Gabriel Gelabert. 
Dia 13 de febrer, va morir Joan Gelabert Bosch, de 76 anys d’edat, fill d’Antoni Gelabert. 
En Miquel, en Gabriel i en Toni Gelabert, eren nascuts a Mancor i germans de na Jerònia.  

Celebració del Dia Internacional de la Poesia. Mancor poètic, Ruta de versos i tapes 

Participants a la berenada de Biniarroi 
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L’ A J U N T A M E N T  I N F O R M A 
PLENARIS 

Sessió ordinària del ple de l’ajuntament de dia 10 de gener de 2018 

1.- Ratificar aprovació conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructu-
res Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i 
l’ajuntament de Mancor de la Vall per a l’execució del projecte de senyalització de camins públics del 
terme. 

Atès que el Consorci per a la Millora de les infraestructures Turístiques i per al foment de la Desestacio-
nalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca va aprovar la convocatòria per a la selecció de projectes 
d’inversió i de les actuacions per a la millora de l’Oferta Turística a l’Illa de Mallorca per a l’exercici 2017. 

Atès que l’ajuntament de Mancor de la Vall va sol·licitar el finançament del projecte “Senyalització de 
camins públics del terme” amb un pressupost total de 6.437,20€ dels quals el Consorci Borsa 
d’allotjaments turístics aporta 5.149,76€ i l’ajuntament de Mancor de la Vall aporta 1.287,44€. 

Atès que en data 10 de novembre de 2017 s’aprova la selecció de projectes d’inversió i/o actuacions 
com a finançables publicat al BOIB 139 de 14 de novembre de 2017. 

Atès que el Consorci Borsa d’allotjaments turístics ha proposat la signatura d’un conveni per articular la 
col·laboració entre les parts amb la finalitat d’executar les actuacions per a la millora de l’oferta turística 
del municipi de Mancor de la Vall. 

S´aprova per unanimitat ratificar el decret. 

2.- Donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia que van des de 213 a la 257 de l´any 2017. 

3.- Precs i preguntes del Partit Popular, amb les respostes de l´equip de govern. 

 1. Alguns veïnats ens han comunicat que hi ha carrers que no es fan nets quan s’agrena amb la 
màquina, degut en això estan plens de fulles i fems. Quan i com es pensa posar remei a aquesta situació? 

S’ha comunicat a l’empresa concessionària del servei d’aigua, que és qui té la concessió, que el servei ha 
de millorar. Si veim que la cosa persisteix, hi presentarem una queixa formal per escrit, perquè és un 
servei que tenen en la concessió 

 2. Des de fa més d’un any hem anat informant ple rere ple que l’enllumenat públic presenta dife-
rents avaries i falta de manteniment. A dia d’avui encara hi ha dies amb carrers sense llum, faroles que 
s’encenen i s’apaguen contínuament i altres que ni s’encenen. 

Dia 13 d’octubre del 2017 es va enviar un missatge informatiu pel servei de missatgeria ràpida per what-
sapp, informant de les apagades que sofreixen alguns carrers i que els electricistes hi fan feina per solu-
cionar-ho. Han passat dos mesos de dit missatge i l’enllumenat públic encara presenta averies. 

Per això demanam que en la mesura de lo possible es solucioni aquest problema, que ja ocasiona molès-
ties als veïnats de la zona. 

Sí, és cert, i som els primers en reconèixer que les instal·lacions d’enllumenat públic fallen massa sovint, 
i que cada vegada que se’ns comunica una avaria, s’avisa a les dues empreses locals que ho gestionen 
per tal que es repari el més aviat possible. El missatge que es va passar el 13 d’octubre, feia referència a 
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una avaria que afectava a una zona molt en concret, i que l’empresa responsable d’aquella zona no 
aconseguia identificar d’on venia el problema. Quan vàrem veure que la cosa s’allargava, avisàrem als 
veïnats i ens vàrem disculpar. Però entenem el malestar, ja que ens trobam massa sovint amb aquests 
problemes. 

 3. Després de realitzar-se les obres de millora de la sala polivalent del Casal de Cultura es va fer 
una revisió de les obres per part del Batle i l’arquitecte de l’ajuntament? S’ha realitzat una neteja per 
eliminar la pols de l’obra? Com i quan pensau posar remei a la humitat que torna sortir a la part antiga 
del casal i la que surt a la part nova? Estaria bé informar a la constructora dels desperfectes i demanar 
que solucionin les obres mal executades de manera correcta i professional. 

Com ja sabeu, després d’acabar-se qualsevol obra de les que venen amb subvencions del Pla 
d’Inversions plurianual, passen a fer el final d’obra i la recepció de l’obra el promotor, el constructor, el 
director de l’obra, i un arquitecte del Consell Insular, que signa la recepció de l’obra. 

És cert que hi va haver un problema amb un embós al desguàs que s’ha instal·lat a la terrassa superior i 
això va propiciar que l’elevada acumulació d’aigua filtràs cap a l’interior de la sala, provocant goteres i 
taques d’humitat a les parets. Un cop detectat el problema, que no tenia res a veure amb una mala exe-
cució de l’obra, es va passar a la seva solució, netejant i tornant pintar les parets, situació que va quedar 
solucionada abans de final de l’any passat. A banda d’això, tant nosaltres, com els directors de l’obra, i el 
responsable del Consell entenem que l’obra es va ajustar al projecte redactat l’any 2014. 

 4. Des de les festes de Sant Joan la Comissió de Festes no s’ha convocat ni reunit, ens demanam 
perquè no es va convocar per opinar i a organitzar les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis? Ens sembla que 
aquesta Comissió de Festes únicament serveix per poder dir damunt premsa i en fulletons informatius 
que l’equip de govern estan compromesos amb Mancor. 

El 21 de juliol, passat Sant Joan, hi va haver Comissió de Festes on els assistents no varen considerar 
oportú convocar-la per les festes de Nadal. A aquesta comissió es va convocar tota la gent que hi estava 
apuntada i també es va passar un avís pel servei de whatsapp municipal. Ens encanta que després de 16 
anys de govern del PP en què mai es va fer una Comissió de Festes ni un Fòrum ciutadà ara estigueu 
interessats en participar-hi. Ben aviat convocarem la propera Comissió de Festes per tal d’anar prepa-
rant les Festes de Sant Joan. 

 5. Ens podreu detallar quin ha estat el cost desglossat de la Nit de Cap d’Any? 

Transport, muntatge i desmuntatge de carpa de 100 m2, muntatge d'equip de so i il·luminació necessari, 
actuació musical del grup DISCCOVERS i sessió de DJ JONNY PUB, 4.235 € més IVA 

 6. Perquè es va instal·lar il·luminació de Nadal a la plaça de l’Església, i no ha estat encesa de 
totes les festes? 

Aquesta tira de llum que es va instal·lar a la Plaça de l’Església, era una vella tirada d’uns 80 m. que esta-
va amb els llums de fa anys i que, com la resta de llums que hi ha penjats, vàrem intentar reciclar. Quan 
es va provar, abans de muntar-la, funcionava. Ara bé, un cop instal·lada no s’encenia tota i l’efecte no 
era l’esperat, per això el batle va decidir que no es connectàs amb la resta. 

 7. Al fòrum ciutadà on informàreu de la proposta de mobilitat pel poble; indicàreu que 
s’habilitarien tres zones d’aparcament, a dia d’avui les zones estan obertes però no habilitades. No tenen 
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llum, les entrades són un poc precàries posant en perill els usuaris i fins i tot no s’ha desbrossat l’herba. 
Quan pensau posar remei a aquesta situació i instal·lar-hi llums. Al pàrquing del carrer Colomer, també 
hem de millorar l’accés i instal·lar-hi il·luminació. 

Ho tenim previst i ja treballam per posar-hi remei quant abans millor. Al pàrquing del carrer Massanella, 
obert fa una setmana, està previst aquests dies posar-hi grava a l’entrada i instal·lar-hi llums. Al pàr-
quing del carrer Colomer, també hem de millorar l’accés i instal·lar-hi il·luminació. 

 8. Quin és el cost del lloguer dels solars que s’ha habilitat com a pàrquing? 

El cost del lloguer dels 3 solars habilitats com a pàrquing amb una capacitat total de més de 250 cotxes, 
és de 6.900 euros anuals. 

PRECS 

a) Estam contents que després d’haver organitzat tres Nit de Cap d’Any hàgiu valorat de forma positiva 
el que fa anys que vos estam demanant; posar una carpa per acomiadar l’any. 

Es va valorar la possibilitat de millorar la Nit de Cap d’any per evitar que la gent del poble es desplacin 
en vehicles als pobles veïnats, amb el perill que suposa aquest vespre la mescla d´alcohol i circulació. 

b) Demanam en la mesura de lo possible que s’arregli el garrover de s’ Hort de Can Pau, que dificulta la 
visibilitat del tram de carretera. 

Passarem la vostra petició a la Direcció Insular de Carreteres. 

c) El grup Municipal del Partit Popular de Mancor, prega que el regidor de festes, no aparqui en el càrre-
ga i descàrrega al no desenvolupar cap tasca de comercial. És important predicar amb l’ exemple, els 
senyals de trànsit estan per complir. 

Al senyor Miquel Gallardo no li consta haver deixat el seu cotxe en cap situació de mal estacionament, 
perquè a l´igual que tots vosaltres és un ferm defensor de les lleis i normes, així i tot, si en algun mo-
ment ha fet aquest descuit, ens agradaria que se´ns pogués demostrar, primer, segon demanar discul-
pes, i tercer si és així, existeix l´anomenada denúncia voluntària, que qualsevol ciutadà pot exercir da-
vant el policia local, tal i com es reconeix a l´article 73 de la Llei de Tràfic, Circulació de vehicles a motor I 
Seguretat Vial. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DIA 7 DE MARÇ DE 2018 

1. Aprovació dels Plecs de clàusules administratives i del seu contingut íntegre, per a la contractació 
de la gestió de serveis de bar i diferents instal·lacions del Camp de Futbol de Mancor de la Vall i dele-
gació de les corresponents competències del Ple de l´ajuntament en el Batle. 

El batle demana si tots els assistents han pogut llegir el text de plecs de clàusules administratives i del 
seu contingut íntegre, per a la contractació de la gestió de serveis de bar i diferents instal·lacions del 
Camp de Futbol de Mancor de la Vall, i davant l’afirmació dels assistents, el batle llegeix la proposta, que 
s´aprova per unanimitat. 

ACORD PRIMER.- Aprovar el contingut íntegre del Plec de clàusules administratives, així com el mateix 
plec de l´expedient de contractació 06-2018 per a la gestió de serveis públics, concretament, per a 
l’explotació del bar i les diferents instal·lacions de les que disposa el Camp de Futbol de Mancor de la 
Vall. 
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SEGON. - Delegar en el Batle, Guillem Villalonga Ramonell, totes les competències que corresponen al 
Ple de l´ajuntament en aquest procediment de contractació, de conformitat amb el que preveu l´article 
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d´ abril, de Bases del Règim Local. 

Quadre resum de les característiques del contracte nº EXPCONT6-18: 

1.- Entitat Adjudicadora: 

a) Organisme: Ajuntament de Mancor de la Vall. 

b) Òrgan de contractació: Batle, per competència delegada del Ple. 

c) Data d’aprovació de la licitació: 07 de març de 2018. 

d) Número d’expedient: EXPCONTR6-18 

e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l´ajuntament de Mancor, Plaça de l´Ajuntament, 
nº1, C.P. 07312; Tel. 971501776; martabusquets.93@gmail.com. 

f) Perfil del contractant: http://www.ajmancordelavall.net 

g) Data límit d’obtenció documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació 
d’ofertes i també a través del perfil del contractant. 

2.- Tramitació i procediment: 

Tipus de contracte: Gestió de serveis Procediment: Obert Tramitació: Ordinària 

Modalitat: Gestió de Servei de Bar i explotació de les diferents instal·lacions del Poliesportiu de Mancor 
de la Vall. 

Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa. Diferents criteris d´adjudicació. 

Termini de presentació d´ofertes: 15 dies començant a comptar des del dia següent a la publicació del 
seu anunci al BOIB. 

Lloc de presentació d´ofertes: Ajuntament de Mancor de la Vall (Plaça de l´Ajuntament, nº1, C.P. 07312), 
de 08:00 a 14:00 hores. 

Data d´obertura del primer sobre (Sobre A «Documentació administrativa»): El primer dilluns hàbil en 
què acabi el termini de presentació de propostes 

Data d´obertura del segon sobre (Sobre B «Proposta econòmica»): El segon dilluns hàbil en què acabi el 
termini de presentació de propostes. 

Mesa de contractació: Sí. 

Cànon: import mínim 350,00€ mensuals (import mínim anual: 4.200,00€ IVA inclòs). 

Revisió de Preus: Sí. Sistema de revisió: IPC anual. 

Duració: 5 anys i una possible pròrroga d´un any (5+1) 

Divisió per lots: No. Garantia provisional: No. Garantia complementaria: No. 

Garantia definitiva: Sí, ascendeix al 10% del cànon total oferit en el contracte (Iva inclòs). 

Presentació de garanties: Qualsevol de les maneres previstes a l´article 96.1 TRLCSP. 

3.- L´adjudicació del present contracte, es farà d´acord amb el següent barem: 
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- Millora del preu (només a l´alça) ............................ fins a 75 punts. Es calcularà concedint 1 punt per 
cada 2% d´augment del cànon mínim. 

- Millores que proposin els licitadors relatives a instal·lacions, infraestructures i gestió de la instal·lació 
esportiva ................................................... fins a 25 punts. 

Per a més informació es pot entrar al Portal de Transparència del web municipal 
www.ajmancordelavall.net. 

2.- Aprovar, si escau, la necessitat de crear Convenis de Col·laboració amb altres ajuntaments per 
prestar serveis policials en circumstàncies extraordinàries. 

Mancor de la Vall a l’actualitat té una plantilla d’un membre de Policia. I degut a l’exigència legal de la 
Llei de Coordinació de les Policies Locals, es fa necessari l’acord bilateral amb altres municipis, a fi de 
que es puguin prestar recíprocament els serveis policials per a circumstàncies extraordinàries de sobre-
càrrega de feina, com son a les Fires, Festes Patronals o altres activitats programades o no programades 
similars. És per tot això que es fa necessari articular un instrument jurídic que permeti la col·laboració 
entre les Policies Locals en aquells esdeveniments o situacions d'emergències que poguessin tenir lloc i 
afectassin a un mateix municipi o varis i fos necessari el reforç d'un altre cos policial d'un o diversos mu-
nicipis, amb la finalitat de reforçar l'efectivitat en l'emergència o esdeveniment. 

En virtut d'aquests antecedents, es fa necessari que el ple de l’ajuntament de Mancor faculti al Batle, 
Guillem Villalonga, a què signi els respectius convenis de col·laboració amb altres ajuntaments. Especi-
alment, amb aquells que habitualment presten la seva col·laboració. 

El batle demana si tothom ha pogut llegir el text de la proposta de batlia, i davant l´afirmació dels assis-
tents es passa a votació, i s´aprova per unanimitat la proposta. 

3.-Aprovar, si escau, l´adhesió de l'ajuntament de Mancor de la Vall a la Campanya per un Bon Finan-
çament per a les Illes Balears. 

El batle demana si tots els assistents han tengut accés al text de la proposta, i davant l´afirmació dels 
assistents intervé el senyor Joan Toni Ripoll Campaner representant del Partit Popular, per introduir una 
esmena en l´acord que es pacta entre tots els assistents, i s´aprova per unanimitat el següent acord, 
amb l´esmena introduïda pel Partit Popular: 

Proposta d'acord 

1.- Aprovar l'adhesió de l'ajuntament de Mancor de la Vall a la Campanya per un Bon Finançament per a 
les Illes Balears. 

2.- Aprovar l´adhesió de l´ajuntament de Mancor de la Vall a la Plataforma cívica «Per la reforma del 
sistema de finançament», liderada pel Cercle d´Economia de Mallorca. (Text esmenat i afegit a l´acord 
per petició del Partit Popular de Mancor de la Vall). 

3.- Fer arribar aquest acord als responsables de la campanya a fi de què inscriguin l'ajuntament de Man-
cor de la Vall com a membre adherit, així com al Cercle d´Economia de Mallorca 
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4.- Adhesió als actes de reivindicació davant la commemoració del Dia Internacional de la Dona, pro-
moguts pels sindicats UGT i CCOO 

El batle demana si s´ha pogut llegir el text de la següent moció, i davant l´afirmació dels assistents es 
passa a votació, i s´aprova per unanimitat la següent proposta: 

Ens sumam a les reivindicacions de Comissions Obreres i la Unió General de Treballadors, i donam su-
port a la vaga promoguda per aquestes organitzacions, definida en aturades laborals en cada centre de 
treball de dues hores per torn, i els distints actes, manifestacions i mobilitzacions que se celebrin amb 
motiu del 8 de març, a fi de reiterar el nostre compromís actiu amb l'eliminació de la discriminació labo-
ral, econòmica i social de les dones. 

Així mateix traslladam al Govern de l’Estat, grups parlamentaris i interlocutors socials, la necessitat de 
fer efectives les mesures oportunes a través del Diàleg Social per evitar les situacions de discriminació, 
fer efectiu el Pacte contra la Violència de Gènere i acabar amb els nivells de desigualtat que existeixen al 
nostre país. 

5.-Moció sobre l´ús turístic d´edificacions en sol rústic protegit, que presenta el Partit Popular. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei de turisme de les Illes Balears reconeix, al seu article 7, com a competències del Consell de Ma-
llorca, l'ordenació i la planificació turística mitjançant, entre d’altres, l'elaboració dels plans d'interven-
ció corresponents en àmbits turístics, plans territorials insulars i plans de desenvolupament turístic insu-
lar. 

Així mateix, l’article 8 de la mateixa llei estableix com a competències dels ajuntaments, entre d’altres, 
la protecció i la conservació dels recursos turístics, així com l'adopció de mesures tendents a la seva 
efectiva utilització i el foment de l'activitat turística en el seu terme municipal. 

És per això que molts de Batles i Batlesses han transmès als responsables del Consell de Mallorca la seva 
preocupació davant les preteses restriccions sorgides damunt l’ús turístic d’edificacions en sòl rústic 
protegit. Els primers edils entenen que es tracta d’una limitació que perjudicarà l’economia dels veïnats i 
que és possible mantenir un equilibri entre el manteniment del Medi Ambient i un turisme sostenible de 
qualitat. 

L’article 50 de la mateixa llei, en el seu apartat 18, diu que “no es permet l'inici de noves activitats de 
comercialització turística en habitatges residencials situats en sòl rústic protegit. No obstant això, els 
PIAT o els PTI de cada illa poden, de manera motivada, establir altres previsions pel que fa al cas.” 

Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent, 

ACORD 

ÚNIC.- L’ajuntament de Mancor de la Vall insta al Consell de Mallorca a permetre l’ús turístic 
d’edificacions a sòl rústic protegit de forma consensuada amb els ajuntaments afectats, per tal d’arribar 
a una regulació, a través dels PIAT o PTI, adequada als interessos municipals, dels propietaris i a la pro-
tecció del Medi ambient. 

El batle exposa que el vot de l´equip de govern municipal serà en contra, pel següents motius: 
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Abans de la modificació de l'agost passat estava permès el lloguer turístic en sòl rústic protegit. De fet 
dins l'allau de DRIATS anteriors a la moratòria molts eren de Rústic Protegit. En conseqüència, pràctica-
ment tothom que va voler obtenir la llicència ho va fer abans de l'agost. Tots aquests que o bé tenen la 
llicència o la varen demanar abans de l'agost la mantindran i per tant podran seguir llogant. 

De fet a Mancor actualment, i a manca d´una darrera actualització per part de la Conselleria de Turisme, 
hi ha donats d´alta, abans de l´1 d´agost de 2017, 35 habitatges d´estades turístiques vacacionals, amb 
un total de poc més de 240 places, i aquestes estan d´alta i no perden la seva condició de places legals. 
D´aquests 35 habitatges, 10 són en sol rústic protegit, amb 59 places, i 2 en sol rústic comú, amb 12 pla-
ces. 

 Així i tot, l´allau de peticions de DRIATS abans de la moratòria, fa que aquestes dades encara puguin 
augmentar. 

Però precisament per aquest motiu, és a dir, per la gran quantitat de llicències donades o sol·licitades 
dins sòl Rústic Protegit, és més que necessari posar un límit i no permetre augmentar el nombre de tu-
ristes que hi tenguin el seu allotjament. El sòl rústic protegit ho és per alguna cosa i se suposa que se li 
ha concedit aquesta distinció legal per preservar uns valors mediambientals i territorials únics. Permetre 
seguir donant llicències en aquests espais, i augmentar encara més els ja existents, ens conduiria a una 
situació insostenible de pressió humana sobre el territori més fràgil. 

No només és la presència humana sinó també el tràfec de vehicles i totes les activitats associades a la 
presència humana. La massificació d'aquests espais suposaria un perjudici irreparable. 

En tot cas, ara, a les tasques de zonificació NO es pot canviar el que prohibeix la Llei Turística. I a Mancor 
no tenim previst zonificar, ja que el 89% del territori és sol rústic protegit, i entenem que en la resta de 
sòl si es pot donar la possibilitat del lloguer vacacional, tot i que amb les precaucions necessàries per no 
crear conflictes entre estiuejants, i habitants. 

Es passa a la votació i la moció és rebutjada amb els 3 vots a favor del Partit Popular, i els 4 vots en con-
tra de l´equip de govern. 

6.- Donar compte de les resolucions adoptades per la Batlia. 

Que van des del número 1 del 2018 fins el número 50 de l’any 2018. 

7.- Precs i Preguntes del Partit Popular de Mancor de la Vall, amb les respostes de l´equip de govern 
municipal 

 1. Alguns veïnats ens han comunicat que hi ha carrers i camins plens de clots que no s’arreglen. 
Quan teniu previst revisar-ho i posar-ne solució? 

Cada vegada que ens arriba una queixa d’un veïnat, per aquest tema o algun altre, intentam resoldre’l 
de la manera més ràpida i eficient que podem. Si a vosaltres vos arriben queixes que no han passat per 
l’ajuntament, vos agrairíem que ens ho faceu saber, i així entre tots podrem donar resposta a la comuni-
cació. Així i tot quan es comencin a executar els projectes de pavimentació de carrers i camins d’aquest 
any, intentarem tapar els clots, com sempre han fet les empreses que fan aquesta pavimentació. 
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 2. Quan teniu pensat posar la marquesina de la parada de bus? Vos recordam que els dies que fa 
mal temps, resulta complicat esperar el bus sense cap lloc on refugiar-se de l’aigua. 

Volíem pensar que una vegada realitzat el canvi de lloc de l’aturada del bus, s’adequaria i es col·locaria 
la marquesina que tant ens vàreu demanar! Aquesta sí que és una demanda que ens ha arribat per part 
d´alguns usuaris del bus. 

Quan es va millorar la parada del bus, des del Consorci de Transports de Mallorca, se´ns va dir que ells 
posarien la marquesina. En una darrera conversa la setmana passada se´ls va recordar aquest compro-
mís, i ens varen dir que en aquests moments s´estan fabricant aquestes marquesines, i desconeixen 
quan es podran instal·lar, però que el seu compromís és el de col·locar aquesta marquesina tan aviat 
com es pugui. 

 3. Una vegada realitzat el nou Parc Verd, quin ús teniu pensat donar-li als terrenys on hi havia 
l’antic Parc Verd? 

En principi existeix una petició de la Conselleria de Medi Ambient, en concret de l´IBANAT, que ens ha 
demanat per poder instal·lar-hi un dipòsit d’obra contra incendis. A la resta de la parcel·la, tenim previst 
poder oferir parcel·les per a que els mancorins i mancorines hi puguin fer hort. També estam estudiant 
la possibilitat de poder-hi fer qualque tipus de compostatge comunitari. Això sí, un ús que estigui auto-
ritzat en aquesta zona, per no cometre errades, com els que han duit al tancament de l´antic Parc Verd. 

 4. Hem pogut veure molts de desperfectes a l’ escola infantil Montaura que degeneren la seva 
imatge i també posen en perill els usuaris. Teniu pensar arreglar-los? Adjuntam fotografies. 

Des del primer dia que es varen espenyar aquestes portes de ferro es varen retirar, i al mateix temps es 
va cridar un ferrer per poder canviar tot el sistema d´ancoratge, ja que el que hi havia des del primer dia 
de construcció era de fusta, i no va aguantar el pes. Hi estan treballant per poder-ho arreglar, i també 
s´ha començat a treballar per poder substituir totes les persianes de l´escoleta que feia molts anys que 
estaven penjant. La retirada dels arbusts de romaní que hi havia, va ser una petició del propi equip de 
l´escoleta, i sempre que se´ns demana per fer-hi una netejada al pati, ho feim. L´any passat es va fer una 
inversió important en l´escola, i enguany pensam que toca a l´escoleta, i així ho farem. 

 5. Quants d’expedients urbanístics hi ha oberts en aquest moment a Mancor per l’Agència de 
Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca? 

El Partit Popular no deixarem de dir mai que la disciplina urbanística és una competència del batle o del 
regidor d’urbanisme i no s’hauria d’haver delegat mai al Consell de Mallorca. 

Des de la darrera vegada que ens ho demanàreu a dia d´avui, és possible que hi hagi algun expedient 
més obert, però amb el poc marge de temps que hem tengut per poder respondre, i les circumstàncies 
actuals de la baixa de la Secretaria- Interventora, no ens ha estat possible donar-vos la quantitat exacte. 

Ara bé, en aquest moment per molt que volguéssim recuperar les competències de disciplina urbanísti-
ca, que no volem, amb la nova Llei d´Urbanisme de les Illes Balears, qui té les competències en disciplina 
urbanística en sòl rústic protegit és el Consell Insular de Mallorca, com ja vos havíem fet saber en altres 
respostes. I crec que sou coneixedors que el 89% del sòl de Mancor de la Vall, és sòl rústic protegit. 
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I per poder exercir unes competències, com les de disciplina urbanística, primer s´ha de disposar de per-
sonal per poder-les exercir, i després s’ha de tenir la voluntat d’exercir-les per a tothom igual, sense 
parts i quarts, sinó el greuge comparatiu amb qui compleix amb la normativa, o amb qui veu que a ell 
se’l sanciona, i al veí no, és molt pitjor, al nostre entendre. 

L´Agència de Defensa del Territori està exercint, per fi, la tasca per la qual s´havia creat, i que vull recor-
dar que l´ajuntament de Mancor de la Vall, el 2008 i amb un govern del Partit Popular ja va voler adhe-
rir-s´hi. 

 6. El Partit Popular en el passat planari del mes de gener, va deixar constància de les obres mal 
executades de la sala polivalent del casal de Cultura (3r Edat). 

A dia d’avui encara trobam els mateixos desperfectes i no es pot tolerar que una obra realitzada dins 
l’any 2017 estigui amb aquestes condicions! Ens han arribat queixes per part de ciutadans de Mancor, 
expressant el mal estat de les instal·lacions, a part dir que gent ha tornat enrere les reserves del local 
degut al mal estat. Que teniu pensat fer per solucionar-ho? 

Tornam a repetir que les obres varen ser supervisades per l´equip de direcció de l´obra, i que els tècnics 
del Consell insular encarregats de la seva revisió, varen emetre l´informe de conformitat i de final 
d´obra. I va haver un problema puntual per l´embòs d´un desguàs, i que va ser solventat. En aquests 
moments desconeixem, perquè ningú ens ho ha fet saber, que hi hagi algun altre problema que no sigui 
algun desperfecte per l´ús que se´n fa d´aquest local, a diari. 

No sabem de ningú que hagi tornat enrere en la reserva del local, ans al contrari des de l´ajuntament 
n´hem restringit l´ús només al dissabte i diumenge, ja que per poder fer-hi alguna nova activitat, ens 
trobàvem que els divendres, també es trobava ocupat, i no ens consta que ningú n´hagi anul·lat una 
reserva pel seu mal estat. 

 7. Al plenari del passat 8 de gener el Partit Popular va recordar a l’equip de govern que les tres 
zones d’aparcament no tenen llum, les entrades son precàries, posant en perill els usuaris i fins i tot, no 
s’ha desbrossat l’herba. A dia d’avui només s’ha habilitat l’aparcament del carrer Massanella, quan teniu 
pensat adequar els altres dos? 

A l´aparcament del carrer Biniarroi entenem que només s´hi ha de col·locar algun punt de llum més, ja 
que l´any passat quan es va obrir ja s´hi havia col·locat grava per poder-hi fer un bon ús. El del carrer 
Colomer, ara quan es vengui asfaltar un tram del carrer de la zona, es millorarà l´entrada, i està previst 
instal·lar-hi punts de llum. 

Ara que veim que els aparcaments que hem habilitat, dia rere dia s´omplen, pensam que va ser una bo-
na decisió llogar aquest solars. 

 8. Hem rebut algunes queixes dels ciutadans de Mancor que hi ha moltes rates pels carrers del 
poble. En teniu constància? Que pensau fer per solucionar-ho? 

No voldríem ser reiteratius, però cada vegada que hem rebut una queixa, hem intentat resoldre-la el 
més aviat possible, i vos agrairem de tot cor, que si vosaltres en rebeu de veïnats, ens les faceu arribar, o 
bé les comuniqueu que agrairem que ens ho facin arribar, ja que així milloram el poble entre tots. 
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Pel que fa aquest tema se´ns va notificar que en un solar del carrer de sa Font hi havia un terreny brut, i 
que s´hi havia vist alguna rata. El policia local va fer-hi una visita, va fer un informe, i se va comunicar als 
propietaris que el netejassin, tot i no haver tengut constància visual de cap rata. I així ho varen fer. 

I sí que en alguna zona pròxima al torrent, en la seva zona coberta, s´hi va detectar per part d´alguns 
veïnats alguna rata, i se´ns va avisar. Des de la brigada municipal s´iniciaren mesures correctores amb 
tota la precaució que comporta l´ús de verí que poden perjudicar a altres animals. 

 

PLA ESPECIAL D´INVERSIONS MUNICIPALS PELS 2018 

Com ja sabeu des del Consell Insular de Mallorca cada any ens concedeixen tot un seguit d´ajuts per 

poder tirar endavant amb aquells projectes que l´equip de govern creu prioritaris. 

Per a l’any 2018 també hem rebut ajuts per poder dur a terme inversions en instal·lacions esportives. 

Com cada any un dels projectes anirà destinat a millorar la pavimentació asfàltica d´alguns carrers i ca-

mins de Mancor, entre els que s´asfaltaran hi ha el carrer Bisbe Nadal, el tram del carrer Montaura, que 

no va quedar asfaltat fa dos anys, el que queda del carrer Colomer, una part del carrer Murada, i el Camí 

de la Depuradora, on aprofitarem per canviar la tuberia de proveïment d´aigua. Aquest projecte té un 

cost de 60.000 euros 

Un altre projecte serà el d´embelliment del carrer Pedregaret i Passeig del Pont, on a grans trets el que 

es farà serà eliminar tots aquells arbres que estan malalts, i que amb la saba que desprenen taquen 

molts cotxes que hi ha estacionats, que era una reivindicació d´alguns veïnats. I també es millorarà la 

zona on hi ha l´escultura del Moscart i tota aquesta zona. La valoració d´aquest projecte és de 44.980 

euros. 

L´altre projecte d´obra que ve finançat pel Pla Especial d´obres de Competència municipal 2017-2018, és 

la substitució i unió en anells de diversos trams de la xarxa de distribució d´aigua, així com la instal·lació 

d´un aparell desincrustant de calç. Més que de substitució podem parlar d´unir trams que entre ells no 

estan units i poden facilitar la circulació de l´aigua dins la xarxa. Això es farà als carrers Fosc, Rambla 

Josep Ferrer, el carrer 2 d´Abril, i en trams dels carrers Salvador Beltran, Sa Creu, i Sa Font. Amb aquest 

actuació aconseguirem tancar anells de la xarxa, i així si es produeixen talls en el subministrament afec-

taran a trams més petits. Dins aquesta mateixa actuació també aprofitarem per instal·lar un aparell que 

ha d´ajudar un poc més en resoldre el problema de la calç dins la xarxa, que ja ha disminuït amb 

l´actuació de l´any passat. Aquesta actuació té un cost aproximat d´uns 87.800 euros. 

Ja per acabar amb les inversions del Pla Especial del 2017-2018 també hem decidit adquirir un vehicle 

amb caixa i grua pels serveis de la brigada municipal, ja que entenem que amb els vehicles que actual-

ment disposam alguns serveis els hem de llogar a empreses externes, a més d´intentar renovar el parc 

del que fins ara disposam. Aquest vehicle tendrà un cost aproximat d´uns 43.000 euros. 
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Totes aquestes inversions venen finançades pel Departament de Desenvolupament Local del Consell 

Insular de Mallorca, que des de l´inici d´aquest legislatura, entre aquests plans, i altres ens ha subvenci-

onat amb més de 975.000 euros al municipi de Mancor. 

Pel que fa a les inversions en instal·lacions esportives, cal dir que l´any 2017-2018 va sortir una línia 

d´ajudes del Departament d´Esports del Consell Insular, per obres i equipaments. A Mancor ens han ar-

ribat al voltant d´uns 248.000 euros. El 2017 vàrem poder pagar factures per inversions en instal·lacions 

esportives per un total de 98.000 euros; entre altres coses es va poder pagar la salinització de la Piscina, 

pintar el trispol del Pavelló; al Camp de futbol, vàrem poder pintar les parets, comprar porteries i ban-

quetes noves, canviar grifons i finestres; també altres despeses més petites. Per aquest 2018 tenim 

150.000 euros més que aniran destinats a millorar la terrassa i els voltants de la Piscina, fer uns vesti-

dors al Pavelló i millorar els magatzems; rehabilitar els vestidor dels àrbitres al Camp de Futbol, substitu-

ir els focos del camp de Futbol, instal·lar focos leds i instal·lar una petita nau per la directiva. 

Ja per acabar comentar que l´ajuntament, amb fons propis, adquirirà els solars per poder fer l´accés a la 

nova escola, que pensam que ha de ser una realitat dins aquest 2018. 

REHABILITACIÓ DEL CAMÍ DE BINIARROI 

L’ajuntament ha finalitzat la segona fase de la rehabilitació de l'antic camí a Biniarroi. Es tracta de l'única 

ruta pública que connecta Mancor amb el petit i antic nucli urbà. És un camí de vianants que en la part 

superior està enllosat. 

Cal destacar que hi ha un altre vial de comunicació amb el lloc, asfaltat i que permet l'accés rodat, però 

es tracta d'un camí privat que en el seu dia varen finançar els propietaris. 

Les obres recents afecten la part inferior del camí públic, de manera que s'ha completat tota l'obra. Bà-

sicament, aquesta segona fase ha consistit a eliminar la mala herba i netejar els marges així com reparar 

les escales del principi del vial. 

Subvenció 

Per sufragar la totalitat de les obres, l'ajuntament ha disposat d'una subvenció de poc més de 24.000 

euros, concedida pel Consorci Serra de Tramuntana. 

No es descarta en un futur poder continuar-amb l'empedrat d'aquest camí amb noves ajudes del mateix 

Consorci Serra de Tramuntana, o bé amb ajudes d'una altra institució. 

El petit nucli de Biniarroi va ser habitat, anys enrere, però durant molts anys va quedar desert. Des de fa 

unes dècades s'han rehabilitat algunes cases i s'utilitzen com a segona residència. Cal destacar que a 

hores d'ara ningú habita el lloc de forma permanent. 

L'ajuntament de Mancor espera que la millora d'aquest camí pugui ser un incentiu per atreure la visita 

de senderistes al municipi 
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ARA HA FET VINT ANYS ... 

el que passà a Mancor durant el primer trimestre de 1998, recordarem:  

Que a partir de dia primer de gener la recollida de fems seria diària, excepte els dissabtes, a càrrec 
de la companyia "Fomento de Cronstrucciones y Contratas".  

Que dia 3 de gener s'esbucà una cotxeria al carrer Salvador Beltran que taponà la via pública, sense que es 
produís cap dany personal. 

Que a les beneïdes de Sant Antoni aconseguí el primer premi de carrosses la titulada "Forn de calç", el 
segon per "Carboners” i el tercer per "Pescadors". El cavall Aspid-F de Llorenç Balaguer, el ca de bestiar 
d'Onofre Alba i el bòxer de Pau Mateu foren premiats com els millors animals.  

Que dia 21 de gener visità l'ajuntament la consellera d'Interior i de Funció Pública del Govern Balear, 
Hble. Sra. Pilar Ferrer Vanrell per tractar assumptes propis del seu departament.  

Que dia 14 de febrer l'ajuntament organitzà una excursió per 
visitar sa Costera on hi participaren 52 excursionistes.  

Que en el concurs de disfresses del Carnaval, foren premi-
ats: disfressa individual Macià Colom com a primer premi, 
Tolo Mora com a segon i Maria A. Coll com a tercer. Com a 
parelles fou premiada la formada per Francisca Martín i Jo-
an A. Pou. Els premis a comparses es distribuïren així: pri-
mer premi "Vestals Romanes", segons premis "Tigresses” i 
"Misses” i tercers premis “Bufones” i “Urgències".  

Que el dia 24 de febrer se celebrà la primera vegada l'enterro 
de la sardina.  

Que el dia 8 de març es reté un homenatge al P. Francesc 
Reynés MSSCC, amb motiu del centenari del seu naixe-
ment. Consistí amb una missa a la seva memòria, un concert 
dels Antics Blavets de Lluc i l'orquestra de vent d'Inca. Es 
va editar un fullet glossant la seva vida i obra musical, escrit 
per Mn. Juan Rubí que també dirigí el concert.  

Que dia 9 de febrer es registrà un incendi a la finca dels Ra-
fals que afectà una superfície d'unes tres quarterades, sobre-
tot d'olivar.  

En l'aspecte esportiu es deia que el CD MONTAURA, en el tor-
neig de Regional Preferent ocupava el penúltim lloc. Els juvenils 
de segona ocupaven el quart lloc d'un grup de 13 equips. I l'in-
fantil de tercera era l'onzè en un grup de 13 equips.  

L'entrevista del trimestre es feu a Catalina Morro Rotger, "sa morena de can Fressa". 

Dia 7 de febrer es casaren a Inca Manuel Alba Mateu i Francisca Sánchez Garcia.  

Dia 10 de febrer nasqué Ramon Arrom Mir i dia 13 de març Neus Massip Suau.  

No es registrà cap defunció durant el trimestre.  

Gabriel Fiol          

(De MONTAURA núm. 42)  

 

D

Aquestes vestals romanes aconse-
guiren el primer premi de comparses 

del Carnaval de 1998. 
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JORDI MORANTA MATEU de “ca s’Escolana” 
l divendres dia 9 de març, acudírem amb en Biel 

Pocoví, a can Jordi “Escolana”, a la seva casa, just 

al costat del Casal de Cultura. Havíem quedat amb en 

Jordi i na Catalina per fer l’entrevista per a la revista 

Montaura. Un cop haguérem posat l’enregistradora a 

punt, acomodats en una sala, fetes les presentacions i 

explicat el funcionament de l’entrevista, iniciàrem les 

preguntes. 

Bé Jordi, en primer lloc, a l’hora de posar el teu mal-

nom, que sempre figura al costat del nom de 

l’entrevistat, me va sorgir el dubte de saber quin mal-

nom havia de posar. Ton pare era de can Rengo i ta 

mare de ca s’Escolana. Jo sempre he sentit dir en Jordi 

Escolana, però també ets Rengo. Què t’estimes més 

Rengo o Escolana?  

Tant m’és una cosa com s’altra. Jo m’assembl més a sa 

part de sa padrina. A can Rengo eren baixos i a ca 

s’Escolana també, no eren molt alts. A can Cabà eren 

unes perxes i també calbs. Me diven que jo m’assembl 

an es padrí de can Cabà, que eren biniarroiers. Jo tenc 

una cama de massaneller. Sa padrina de ca s’Escolana 

era de Massanella i es padrí de can Cabà era biniarro-

ier. Sa casa que té en Joan de can Ripoll a Biniarroi era 

ca cas padrí.  

Al teu germà Pep el coneixen com en Pepe Escolana. 

Saps que va passar que sa padrina de ca s’Escolana era 

s’única que teníem perquè sa de can Rengo va morir 

molt més prest i ens hem quedat tots més amb es mal-

nom de ca s’Escolana.  

Idò posarem de ca s’Escolana. Ens podries dir quin any 

vares néixer i si recordes sa casa.  

Vaig néixer dia 7 de novembre del 37, en es carrer Tro-

bat a Inca, estava enfront de sa cotxeria de can Ripoll.  

Per què vivíeu a Inca? 

Mun pare feia de cobrador de Gesa i varen posar una 

norma que l’obligava a viure a Inca (no sé si perquè 

cobraven molts de doblers i havien d’estar més contro-

lats) i va ser quan jo havia de néixer. Vàrem estar 6 

anys o 7 a Inca. De petit vaig anar a s’escoleta des Pes 

des Bessó en es carrer Dureta, on ara hi ha s’escola de 

música. Però es dissabtes jo era sempre a Mancor amb 

es padrins. Quan tenia 7 anys ja vàrem venir a viure a 

Mancor. 

Tu ets el petit de la família o ho és n’Antònia? 

N’Antònia és sa petita. També va néixer a Inca. Però 

ella només hi va estar cinc anys, perquè és més jove 

que jo.  

Quins eren els noms dels teus pares? 

Pep Moranta Martorell de can Rengo i Maria Mateu 

Gual de ca s’Escolana. 

Quants de germans heu estat? 

Quatre, tres mascles, en Joan, en Pep,  jo i n’Antònia, 

per aquest orde. 

E

En Jordi i na Catalina el dia de l’entrevista 

           A Inca en Jordi va començar els estudis 
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I els padrins?  

Es padrins de part de mon pare eren en Joan Rengo i sa 

padrina Antònia de can Cabà. Es padrí, de part de mu 

mare, també era Joan i va morir quan tenia uns 40 

anys. 

On començares a anar a escola? 

Primer a s’escoleta des Pes des Bessó, com he dit; des-

prés a ca ses monges de Mancor. De ca ses monges no 

sé si vaig anar amb so mestre, amb so Sergent des 

Forn. Noltros vivíem devora can Simó Guixa, devora cas 

Saboner; es Sergent des Forn estava a Son Simó. Des-

prés vaig anar a can Cavaller fins  es 12 o 13 anys. Des-

prés vaig anar a La Salle a Inca fins es 17 anys per es-

tudiar un poc de comptabilitat. Després ja vaig  comen-

çar a fer feina a Inca. 

Dius que quan vàreu 

pujar d’Inca tenies 

uns 7 anys i vares fer 

la primera comunió. 

Te’n recordes dels 

que combregàreu?  

Des 7 anys no me’n 

record massa. Sí, 

me’n record sobretot 

quan vàrem fer sa 

comunió de 10 anys, 

era sa més impor-

tant, ja estàvem a 

Mancor. Érem molts, na 

Rosa de can Prim,  sa  peti-

ta de can Confit i altres ; era un any que hi va haver 

molta gent. Record que a na Bel de can Jaume d’Inca li 

varen pegar foc an es vel i se va encendre dins 

l’església devora sa pila des baptisme, una se li va 

acostar amb es ciri i sense voler li va prendre foc. 

Recordes els teus amics d’infantesa? 

Tenia veïnat en Simó Guixa, o ell era dins ca nostra o jo 

dins ca seva... Després vàrem fer un equip de futbol i ja 

tenia sa pandilla; era molt amic d’en Pep de “ca s’Uiot”, 

que jugàvem a futbol tots dos i sempre jugàvem un 

devora s’altre. Vàrem tenir una relació d’amistat tota 

sa vida. En Pep ha estat un des meus millors  amics. 

Ara que has parlat d’en Simó “Guixa”, no sé si eres a 

s’escola aquell dia, però en Cavaller li va tirar es regle i 

li va fer un trau. No sé si hi eres, jo me’n record. 

Sí. No te’n recordes que tu estaves devora jo? Es mestre 

a devora un gran hi posava un petit. Tu estaves devora 

jo; en Bernat de Massanella estava devora en Mitos. Jo 

sé que tu vares estar una temporada i desprès te 

n’anares an es Seminari. 

Va intervenir en Biel Pocoví i li va demanar sobre la 

seva afició a la música. En Jordi digué: 

Jo vaig estudiar 5 o 6 anys de música. Anava amb don 

Jaume Albertí a Inca. Tocava es clarinet amb sa Banda 

de música. Però te diré una anècdota que va ser molt 

curiosa. Jo jugava amb el Sallista i feia tard es diumen-

ges capvespre  a sa Banda, que tocava a sa plaça. Com 

que anàvem amb el Sallista a jugar a Alcúdia i altres 

llocs, i quan arribava a sa plaça sa música ja tocava. Va 

arribar un moment que don Jaume Albertí em va dir: 

“Bueno Jordi, hem de xerrar plegats tu i jo, sa música i 

es futbol estan barallats; has de triar una cosa o 

s’altra”. Això era a un assaig que m’ho deia. Hi anàvem 

es dimarts i es dijous a vespre. Jo havia comprat es 

clarinet feia un any a base de criar conills a ca 

s’Escolana i les venia a sa plaça per comprar es clarinet 

que me va costar devers 1.000 pessetes. Me va plante-

En Jordi tocava es clarinet, en Simó “Guixa”  
la trompeta, en Biel “Rialla” el bombo  

i l’amo en Macià Colom el redoble, any 1955.  

La primera comunió 
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jar una cosa o s’altra i vaig pujar a Mancor molt trist 

d’aquest assaig. Assajàvem devora el claustre de Sant 

Domingo.  

Pujàvem amb bicicleta amb en Joan de sa Catòlica, feia 

fosca negra, pujava en Simó Prim, en Simó, es fill i jo. 

Ells em deien, Jordi t’ho has de pensar bé.  Sa música 

sempre m’ha agradat molt i es futbol també. Al cap de 

15 dies me diu don Jaume: “Bueno, què ja has decidit 

allò?” Sí, he decidit que jo vull jugar a futbol. Sa música 

m’agrada molt, però més es futbol. Va ser es darrer 

dia. 

Feres el servei militar? 

Sí, el vaig fer a Capitania, an es Govern Militar. 

Recordes coses de la teva joventut a Mancor, diversi-

ons que hi havia en es teu temps? 

Hi solia haver es balls de Carnaval i aquestes coses. No 

hi havia molta cosa perquè jo ja estava ficat amb so 

futbol. Sempre vaig estar dins el Sallista. Jo a Inca tenc 

una porcada d’amics en Ballester, en Quetet, es Pal-

mers ... 

Ara passem a la vida de feina, has dit que vares anar a 

escola fins als 17 anys i després començares a fer feina. 

Sí, vaig anar a un magatzem de curtits a Inca a can 

Sampol. Hi vaig anar devers 2 anys. Estava allà on 

abans hi havia s’escola industrial. Després me varen 

venir a cercar des curtits Fluxà que estava en es carrer 

General Luque, cap de cantó amb Ramon Llull. Allà era 

més en gros s’activitat. I anava a vendre a ses fàbri-

ques. Era dins Inca. Però estant a can Sampol ja 

m’enviaven a Llucmajor, Alaró, Binissalem, Lloseta, 

inclús a Palma. Cada setmana o cada 15 dies anava a 

visitar ses fàbriques i lo que demanaven els ho envià-

vem per s’agència . A can Fluxà varen saber que jo ser-

via igual i allà hi vaig estar fent feina fins es 24 o 25 

anys. Després vaig passar a lo de muntar perquè jo 

dominava s’assunto i entenia amb sa pell, perquè ana-

va a vendre-la i la miraves davant es client i veies es 

defectes, també habitant dins fàbriques perquè hi en-

trava como “perro por su casa”. Vaig aprendre un poc 

de noció de sa sabata i de sa pell que ja sabia. Es meu 

germà un dia me va dir: “podries venir i va muntar es 

taller”. El vàrem posar a can Gelat darrera sa cotxeria 

de can Bernat, en aquell carreró on en Macià Colom va 

tenir sa fusteria. Es meu germà va començar allà i me 

va dir: “vine i m’ajudaràs”. Ell se n’anava de viatge i 

estava dos mesos en cada viatge i jo me’n cuidava, com 

si jo fos, l’amo fins que en un moment donat, no podí-

em donar abasto a ets encàrrecs que teníem. Al cap 

d’un temps jo li vaig dir: jo vull posar qualque cosa per 

jo. Jo ja havia fet sa mili.  

Intervé na Catalina i recorda les dates sobre el que ha 

dit en Jordi i digué, dirigint-se a en Jordi: 

Perdona, tu a 24 anys posares es taller; quan en tenies 

25 mos casàrem i feia un any que tenies sa fàbrica. 

Continua en Jordi dient: 

Amb so meu germà vàrem comprar solars a Son Bauló, 

quan se va establir prop d’allà on hi havia el Rojo Vivo, 

lo que li deien: “Avenida de los pies descalços”. Encara 

no hi havia ni camins ni carrers, només s’havien marcat 

es solars. Noltros érem des primers, es senyor mos va 

dir que triàssim. A través d’estaques estaven senyalats 

es solars. Noltros triàrem sis solars. Després vàrem triar 

es solar que dona a s’hotel Concord i vàrem fer un bar a 

davant, que encara hi  és. Despatxàvem una pardalada. 
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Tenguent això, vàrem anar fent xalets. Érem dels pri-

mers i ens ho varen fer baratíssim. Jo no sé si eren 10 

pessetes es metro, una cosa així. Al cap d’un temps 

vàrem tenir s’ocasió de vendre i invertir en altres coses. 

Va ser quan jo vaig comprar es Rafals. Jo ja tenia es 

meu taller. 

Quan tu anaves per Espanya a visitar els clients més 

importants, per on anaves? 

Jo me’n anava amb avió un cap de setmana, un dia o 

dos, a visitar els clients, no feia de representant. No 

podia perdre massa temps. Tenia es mateixos represen-

tants des meu germà. An es meu germà li sobrava sa 

feina i a més jo feia una cosa diferent. No se feia sa 

guerra una cosa amb s’altra. Es meus representants 

feien Andalusia, Galícia, Madrid, el Nord i Catalunya. 

Tenia un sobrant de representants, eren es que tenia es 

meu germà. Llavors teníem una feinada. Varen ser uns 

anys que es problema era poder servir. Sempre 

s’enfadava qualque client perquè només podies servir 

sa mitat de lo que volien. 

Quina marca teníeu? 

Corman, Mancor a s’enrevés. 

Ara ja podem passar a l’altra activitat. D’empresari de 

calçat a l’amo des Rafals, com va ser això? 

Jo vaig començar amb es doblers des futbol; si no ha-

gués estat pes futbol no hauríem comprat Can Picafort. 

Jo vaig jugar 5 temporades a tercera i es guanyava 

molt més que ara. Puc dir que lo que vaig guanyar en 

es futbol, va ser es meu punt de partida, això, augmen-

tat amb lo que vaig guanyar amb so taller, em va fer 

possible comprar es Rafals.  

 

 

 

 

 

 

 

Parlem un poc de la teva activitat en el futbol. 

Jo tenia 17 anys i el Sallista es va fer filial del Constàn-

cia i mos varen agafar a una sèrie de jugadors: en Que-

tet, en Ballester i altres i mos varen fer jugar amb el 

Constància. Un any, per ses festes de Sant Jaume a Sa 

Pobla varen convidar el Constància per fer un partit 

amistós de ses festes d’allà. I en Quetet , jo i altres mos 

feren anar amb el Constància a jugar contra es de Sa 

Pobla. Va sortir un bon partit i des cap de 15 dies varen 

venir es de Sa Pobla a ca meva a xerrar amb jo, per si 

volia fitxar. Jo les vaig dir que havia de parlar amb el 

Sallista, per no quedar malament, i amb el Constància. 

Però amb el Constància, ja se sap, es qui són des poble 

són es darrers que juguen. A mi n’Andreu Company que 

era s’entrenador  em va dir “ves-hi perquè jugaràs i 

aquí  a lo millor jugaràs però jugaràs més poc, perquè 

si un jugador costa molt miraran de treure-li es suc més 

que a un de casa”. I hi vaig anar. Hi vaig jugar quatre 

temporades. Sa primera temporada entrenava en Toni 

Corró, sa segona temporada va venir el Binissalem i me 

fitxà i me va oferir més que lo que me donava el Po-

blense. Hi va haver un poc de lio perquè en Pere “Rei” 

de Sa Pobla estava encapritxat amb jo. Però es tema és 

que vaig anar al Binissalem. Hi vaig jugar una tempo-

rada i a sa pròxima temporada tornà a venir en Pere 

“Rei”. Jo tenia 18 o 19 anys. I vaig seguir i vaig jugar 

tres temporades més a Sa Pobla. Vaig guanyar doblers. 

Llavors cobraves devers 1.000 pessetes cada mes. Mon 

pare feia feina a GESA i guanyava 900 pessetes. Do-

blers que entraven, doblers que no sortien. Mai he es-

            Amb l’equip del Constància, l’any 1956 

   Amb l’equip del Poblense 
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tat gastador i tots aquests anys vaig acumular uns do-

blers que més o manco pesaven qualque cosa. Això es 

lo que me va donar força per poder muntar després sa 

fabriqueta. I després sa fàbrica me va respondre molt 

bé. 

I desprès de Sa Pobla on vares anar a jugar? 

Un any, per ses festes de Sant Abdon a Inca, varen or-

ganitzar un partit amb el Mónaco que jugava a primera 

divisió. Varen fer una selecció d’inqueros, altres de Sa 

Pobla i de Pollença. Encara el Constància jugava en es 

camp des Cós. Hi va assistir sa Banda de música que va 

tocar es temps des partit. Jo vaig jugar i em va sortir un 

partir bé i vàrem guanyar 1-0. Jo vaig fer un gol guapís-

sim, des de fora de s’àrea. Aquell dia es director de sa 

Banda, don Jaume Albertí, me va felicitar i em digué 

que, en es seu moment, havia triat bé decidint-me pes 

futbol en lloc de sa música. 

També vares a anar al Ceuta? 

Vaig anar a s’Atlètic de Ceuta però era sa darrera tem-

porada que vaig jugar. Vaig anar a Ceuta perquè es 

president tenia unes quantes tendes i era molt amic des 

meu germà. Me va venir a veure jugar i va voler que 

anàs cap allà. Jo me sabia greu perquè festejava. Hi 

havia s’entrenador un tal Juan Ramón i entre que 

m’enyorava i que veia que no jugava vaig telefonar a 

Sa Pobla i hi vaig tornar. Vaig acabar la temporada, i 

s’any que va venir davant, ja les vaig dir que no jugava 

més. Tenia 25 o 26 anys. Jo ja tenia 6 o 7 homes i me 

n’havia d’anar es dimarts i es dijous a s’entreno. Anà-

vem a jugar a Menorca, molts de dies havíem de que-

dar i no tornàvem fins es dilluns a vespre. Ho vaig dei-

xar perquè vaig trobar que perdia més deixant ets ho-

mos tot sols que jugant a futbol. 

No vares tenir mai temptacions de ser entrenador? 

No. Vàrem muntar el Montaura. Érem en Biel i jo —es 

dirigeix a Biel Pocoví— i don Bartomeu Mateu, es cape-

llà de can Gori d’Inca. Férem ses casetes des vestidors. 

Vaig jugar un parells d’anys després ja ho vaig deixar. 

Tenia 30 anys i pico. 

Sé que tenies amistat amb en Morro, mancorí que va 

jugar amb el Valladolid, que ja va morir. D’on ve aques-

ta amistat? 

Jo sempre m’he rcordat des seu nom. Va venir una ve-

gada a Mancor a fer es saque d’honor ; però me’n re-

cordava una mica d’una altra vegada que va venir a 

Mancor a fer un partit amb el Constància o el Sallista 

contra el Montaura, ell jugava i va fer un gol o dos. A 

més jugant amb el Valladolid sempre tu estaves escol-

tant per sa radio i parlaven d’ell. Llavors no el televisa-

ven.  

Un dia vàrem anar a Valladolid amb l’associació de 

Mancor dels vells a fer una excursió. Estant a un bar 

vaig dir i ara sé cert que trobaríem sa direcció d’en 

Morro. Vaig demanar a un cambrer si tenia una llista 

de telefònica i ho vaig trobar tot d’una perquè hi va 

haver quatre Morros, son pare i tres fills. Vaig cridar as 

El dia de les seves noces 

Va acabar la vida esportiva amb el Montaura 
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primer número i me va contestar un fill i li vaig dir “yo 

soy de Mallorca y quería hablar con su padre”. Va estar 

molt content, i em va dir que esperàs cinc minuts i 

l’avisaria. Vaig esperar cinc minuts i vaig cridar. Ja 

m’esperava. Estàvem a devers cinc minuts de ca seva. 

Hi anàrem i ja m’esperava. Se va aferrar a jo i casi plo-

rava. Però jo vaig trobar que havia estat tocat tenia 

mitja part des cos paralitzada. Jo no havia xerrat mai 

amb ell perquè jo no era de sa seva època. Ell era més 

gran que jo. I sa seva dona també ens va fer molt de 

cas. Vàrem parlar de Mancor i mos vàrem fer una foto. 

Me volia donar una clau d’un xalet que té a San Juan 

d’Alacant perquè es seus fills no hi volen anar i està 

tancat. Té un fill que està molt per América, un altre 

que està casat a Santander i no volen anar a San Juan 

d’Alacant, volen anar a Santander. 

Ara passem a la família, quan i com conegueres la teva 

esposa Catalina? 

Jo li feia s’ullet de davant ca nostra —diu en Jordi, amb 

una bona rialla, perquè vivien davant ca na Catalina 

des forn—. Fèiem qualque ball de reunió de joves i 

d’aquesta manera em vaig enamorar d’ella i varen 

coençar ebçar mençar sa relació. Vàrem festejar 5 o 6 

anys. Quan mos vàrem casar ella tenia 20 anys i jo 

n’havia de fer 25. Mos casàrem es 17 d’octubre, de 

1962. Ja vàrem fer ses noces d’or,  ara ja fa 55 anys que 

mos casàrem. 

Intervé na Catalina, i com anècdota, diu: Jo anava amb 

un parell de joves més majors i ell va venir i deia me 

deixau posar aquí enmig, per estar prop de jo.  

Heu tengut dos fills i una filla? 

Sí, en Pep, que és es major, en Biel i na Maria Francisca. 

I quants de néts teniu? 

En tenim quatre. Una néta de 26 anys que ara viu a 

Anglaterra, filla d’en Pep. Na Maria Francisca que té un 

nin de nou anys i en Biel té dos ninets, un de quatre i un 

de dos.  

Na Catalina ens explica la feina que fa la neta major a 

Anglaterra, i diu: 

Va estudiar Educació Infantil i ha fet molts de cursets, 

fins i tot n’ha fet a Budapest, d’un mètode molt actual i 

nou. Se’n va anar per fer d’“Oper”,  no sé si ha fet dos 

mesos d’aquesta feina. Va tirar currículums, va cercar 

feina i ja l’han agafada i pot fer sa feina sobre lo que 

havia estudiat, deixant l’”Oper”.  

Només per curiositat pot ser interessant conèixer qui-

na és aquesta feina. La paraula “Oper” és la pronuncia-

ció escrita de la paraula anglesa “Au Pair”: El treball 

d’una persona jove que temporalment, i a canvi de la 

manutenció i l'allotjament, té cura dels infants d'una 

família en un país estranger, amb l'objectiu d'apren-

dre'n la llengua i a la vegada ensenyar la seva pròpia 

als infants dels que té cura. 

Bé, Jordi, ja hem conegut moltes coses de la teva vida. 

Ja, per acabar, ens podries dir, ara que ja estàs jubilat, 

com passes el dia?  

Després de llevar es taller me vaig  dedicar sempre a sa 

finca perquè llavors tenia gent llogada i cada dia hi 

anava. Tenc s’avantatge de que és a prop. Feia de pa-

gès dissabte, diumenge i a tota hora. Me sentia bé. 

Estava fort com un jove i sa feina mai m’ha fet peresa. 

Sempre he lluitat. Mai he anat amb un horari de feina. 

Quan tenia sa fabrica no veia ets al·lots perquè quan 

tornava ja jeien. Les veia es dissabte. Na Catalina me 

deia sempre estàs a sa feina. Es diumenge migdia me 

telefonava i me deia que  tenia es dinar a sa  taula. 

 

Acompanyat de la seva esposa, fills i nets 
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Es fills quina feina fan? 

Es major fa de pagès; en Biel és advocat i sa filla té sa 

carrera de piano. 

Com veus ara Mancor en relació a quan eres més jove? 

Ha canviat molt. Ara no m’agrada. Ha crescut, però vas 

pes carrer i veus sa gent i no te saluda. No m’agrada 

topar-te amb una persona i que no te miri ni te saludi, 

no m’agrada. Jo estava acostumat a fer una vida fami-

liar, d’amistat. M’agradava més llavors. Trop que hi ha 

massa gent i tot.  

Hi havia més respecte; sa falta de respecte és una cosa 

que  me  fa  força. Llavors  ets  al·lots  an  es majors les  

 

teníem un respecte. Si a mon pare li haguessin dit es 

teu fill ha fet això o això altre, ell encara hi hauria afe-

git. Noltros si vèiem un homo que necessitava una co-

sa, corríem per ajudar-lo. 

A Mancor ara està un poc fotut sa vida, perquè no hi ha 

indústria, i perquè no pots confiar res des camp, és un 

dèficit total. Hi ha gent que va an ets hotels d’estiu a  

fer feina. Llavors a Mancor no hi havia dones, ni homos 

suficients per fer feina, els havies d’anar a cercar de 

Selva i altres pobles. Ara és just a s’enrevés, si no tens 

feina, has d’agafar cotxe i te n’has d’anar a cercar-la a 

altres llocs.  

Abans de deixar en Jordi i na Catalina, saludam els fills i 

els néts que juguen pel jardí. En Biel fa tot un seguit de 

fotos a l’exterior de la casa.  

Havíem passat una bona estona aquell horabaixa de 

març. Donam les gràcies al matrimoni per haver-nos 

acollit i ajudat perquè l’entrevista fos substanciosa i 

ajudàs als nostres lectors a conèixer coses i fets del 

nostre Mancor d’antany. 

Jaume Gual Mora 

 

A S S O C I A C I Ó  A M I C S  D E  L A  T E R C E R A  E D A T 

Dia 28 de gener vàrem col·laborar en el dinar solidari per la nostra parròquia. 

Dia 4 de febrer tenguérem el dinar de fava parada. Hi assistiren 78 persones. 

Dia 11 de març celebràrem el Dinar d’amics amb arròs brut i cuixes de pollastre, fetes al forn. Hi assisti-

ren 77 persones. 

 

 
 

 

 

 

Amb els nets el dia que complia els 80 anys 
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E S G L É S I A  L O C A L 

SETMANA SANTA MANCORINA 

n altre any hem celebrat i viscut la Setmana Santa i la Pasqua, dies en que hem revifat els fets que configu-

ren el nucli de la nostre fe. Ho diu Sant Pau: “Si Crist no hagués ressuscitat, la nostra fe no tendria sentit”. 

Començàrem el diumenge dia 25, amb la celebració 

del dia del Ram, commemorant l’entrada triomfal 

de Jesús a Jerusalem. L’acompanyàrem portant uns 

rams d’olivera, fets amb les tanyades d’olivera reco-

llides el dia anterior a la finca de Massanella. Rams, 

per cert, ben guapos i generosos: mai no n’he vist 

de tan macos com els que es donen aquest dia a 

Mancor. 

Va arribar el que a la litúrgia anomenam Tridu Pas-

qual (Dijous Sant, Divendres Sant i Pasqua). Vàrem 

viure aquests dies els fets més significatius que for-

men el nucli de la nostra fe. Començàrem amb la 

celebració del Sant Sopar del Senyor, el Dijous Sant. Festa de la fraternitat, la germanor, la comunió profunda 

amb Crist, amb l’Església i la humanitat sencera... en torn d’un Pa que es parteix, una Vida, la de Jesús, rompuda i 

entregada generosament per tots nosaltres. 

Entrega que visualitzàrem el Divendres Sant. La litúrgia d’aquest dia, 

ben austera i profunda, va culminar en l’adoració de la Creu.  Després, 

poc a poc, com celebram cada any, anàrem enfilant camí fins a Son 

Tomeu, on va tenir lloc el Davallament, i a continuació en processó, 

acompanyàrem  el Senyor fins a la sepultura, que resta oberta i buida. 

El Diumenge de Pasqua, acompanyàrem el Ressuscitat a l’Encontre 

amb la seva Mare, que pega tres botets d’alegria en retrobar el seu Fill 

amb una Vida desbordant, mentre el cor entona el cant del Regina 

Coeli. “Reina del cel, alegra’t, Al·leluia, perquè aquell que has engen-

drat, Al·leluia, ha ressuscitat, com havia dit, Al·leluia, pregau per nos-

altres a Déu”. Pasqua florida, dia de retrobar-se amb la família, dia 

d’alegria i joia per a tots els cristians, com diu aquell altre cant de Pas-

qua: “Crist ha ressuscitat! Tot   reneix a la vida, tot és llum i bondat. 

Goig i festa germans!”. 

Alegria Pasqual que es fa poble amb els pancaritats arreu de tota Ma-

llorca. Els mancorins el dilluns de Pasqua celebràrem la jornada festiva del Pancaritat, pujant tots junts a Santa 

Llúcia. Acompanyàrem la Mare de Déu, engalanada per a l’ocasió. Tot fou festa i germanor, alegria popular i joia 

pasqual. 

Vicenç Miró Morey, Vicari 

U

Grup de voluntaris per fer els rams 

Davallament a Son Tomeu 
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

Mes d’abril 

El passat 20 de març va començar la primavera i hem encetat el mes d’abril amb el dia de Pasqua. La 

setmana després de Pasqua, fins a l’anomenat diu-

menge de l’Àngel, tenen lloc, gairebé a tots els po-

bles de Mallorca les romeries o pancaritats. Són 

trobades populars. Antigament s’hi consumien els 

darrers productes típics de Pasqua (panades, robi-

ols, crespells, flaons, carn rostida, vi, fruita). Actu-

alment es fan arrossos amb participació de molta 

gent. Els llocs solen ser emblemàtics per als partici-

pants, generalment fonts, ermites o santuaris, i s'hi 

fan ballades tradicionals. El nom de pancaritat pro-

cedeix de la diada medieval de la Caritat, celebrada 

el dia de la Pentecosta o Cincogema, que tenia rela-

ció amb el cicle agrari i en la qual s'efectuava la benedicció de les collites.  

A la rondalla d’en Jordi des Racó “Es dotze mesos i dues jaies”, parla la jaia i referint-se al mes d’abril 

diu: “Es bril, m’has dit! Benhaja es bril! Ses saons des bril són ses millors; duen s’anyada de garroves i 

s’esplet de casi totes ses llavors i arbres fruitals millors: ses saons de bril són bones per ses beies, que 

eixamenen a la carrera i fan una mel tan exquisida, que es qui hi poren arribar, se’n xuclen es dits”. 

Festes 

Dia 5, és la festa de Sant Vicenç Ferrer, frare dominicà que va néixer a València l’any 1350. Va recórrer 

incansablement ciutats i camins d'Occident, predicant a molts pobles, va predicar a Mallorca. Va morir a 

Vannes, de la Bretanya Menor, a França, l’any 1419. 

Dia 23 és Sant Jordi. Va viure al segle III. Fou un militar 

romà convertit al cristianisme i mort en no voler abju-

rar de la seva fe. És venerat en la majoria de confessi-

ons cristianes. Aquest dia se celebra el dia del Llibre. 

El dimecres, dia 25, és la festa de Sant Marc evangelis-

ta, cosí de Bernabé, deixeble de Sant Pere i company de 

Sant Pau. És el patró de Sineu, dels traductors, notaris, 

intèrprets, secretàries, òptics i vidriers. 

Dia 27 és la festa de la Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya.  

 

Romeria a Santa Llúcia. Dilluns de Pasqua, any 2005 
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Llunes 

Quart minvant, dia 8. Lluna nova, dia 16. Quart creixent, dia 22. Lluna plena, dia 30. 

Refranys 

“Per l'abril no et llevis ni un fil”. “D’abril, cada gota val per mil”. “D’abril, en bon mati, hi fa bon dormir”. 

“Abril i maig acompassats, componen tots els sembrats”. “Entre abril i maig, cerca pel gavatx”. “Pluges 

per l’abril, bajoques mil”. 

Mes de maig  

El darrer dia d’abril ha entrat la lluna plena. La terra està en saba. El dia primer de maig és la festa de 

Sant Josep Obrer. És el Dia Internacional dels Treballadors, festa reivindicativa del moviment obrer 

mundial. Aquesta jornada fou establerta al congrés obrer socialista celebrat a París l'any 1889. 

Enguany els musulmans celebren el Ramadà del 16 

de maig al 16 de juny. El Ramadà és el novè mes del 

calendari llunar islàmic. Durant el Ramadà els mu-

sulmans realitzen un dejuni diari des d’abans 

d’aixecar-se a l’alba fins que es pon el sol, mengen 

després de la pregària del vespre. 

Les fires, els balls, les celebracions d'aquest mes 

constituïen veritables cerimònies rituals de cultes 

agraris relacionats amb la fertilitat, la fecundació de 

la terra i la reproducció de llavors. En segons quins indrets s'encenien fogueres amb les males herbes del 

camp creient que d'aquesta manera s'allunyaven els mals esperits que podien fer malbé les collites. 

A la rondalla “Es dotze mesos i dues jaies”, la jaia parla del mes de maig i diu: “Es maig! Oh quin mes 

més garrit! En ploure de maig, creixen i floquen ses herbes de ses marines i de ses pastures; s’hi posa 

molt de menjar, i es bestiar en surt gras. Ses saons de maig són bones per ses beies, i sa mel de maig és 

sa reina de totes ses mels”. 

Festes 

Dia 3 és la festa de la Creu que està directament relacionada amb la festa de l’arbre, creant un lligam 

entre arbre i natura, entre creu i religió. 

El primer diumenge de maig, dia 6, és la fira de Sineu i se celebra la Festa des Jai a Búger. 

Dia 14 és Sant Macià. Va viure al s. l i, segons els Fets dels Apòstols, fou escollit per substituir Judes Isca-

riot com a membre dels dotze Apòstols de Jesús. “De sa desgràcia de Judes, Sant Macià en tragué ventu-

res”. 

El dia 15 és Sant Isidre Llaurador o de Madrid. Va ser un camperol, canonitzat al s. XVII i venerat com a 

sant per l'Església Catòlica. Des de 1622 és el patró de la pagesia espanyola i de la ciutat de Madrid.  

El dijous, dia 10, és la festa de l’Ascensió. "Tres dijous hi ha a l'any / que llueixen més que el sol: / Dijous 

Sant, dia del Corpus / i el dia de l'Ascensió". És una festa cristiana que celebra el misteri de la pujada de 

Imatge de l’interior de la Mesquita de Córdoba 
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Jesús al Cel. Déu dies després de l'Ascensió, diumenge dia 20, és el dia de Pasqua Granada o Pentecosta, 

que en termes cristians celebra la vinguda de l'Esperit Sant sobre els Apòstols. 

Dia 14 és la festa de Sant Macià que abans se celebrava en el mes de febrer. Ara no es pot aplicar el re-

frany que sí es podia dir en el febrer: “per Sant Macià s’oronella ve i es tord se’n va”, perquè en el maig 

ja no hi ha tords han fuit cercant climes més freds. 

Dia 22 és Santa Rita, una de les santes més populars de l'Església Catòlica. Va morir el 22 de maig de 

1457. És considerada la santa que aconsegueix coses impossibles i causes perdudes.  

El darrer dia del mes, dia 31, se celebra la festa del Corpus. És una festa de l´Església Catòlica d´origen 

medieval, instituïda pel papa Urbà IV l´any 1264, destinada a venerar l´Eucaristia.  

Llunes 

Quart minvant, dia 8. Lluna nova, dia 15. Quart creixent, dia 22. Lluna plena, dia 29. 

Refranys 

"Maig calent i plujós, fa l'any ric i abundós". "Quan el maig és a la fi, les serps deixen el verí; però quan el 

juny entrarà, el tornen agafar". "Aigua de maig, fa créixer el cabell un raig". “Pel maig, formatge i bros-

sat”. “Per l’Ascensió les cortines al balcó”. “Pel maig, faves a raig”. “Pel maig, murta; pel setembre, frui-

ta”. “Aigua de maig, tot l’any dura es raig”. “Pel maig grana l’ordi i rosseja el blat”. 

Mes de juny  

El juny és el mes que obri la porta a l’estiu. La natura es troba en la seva plenitud i comença la fructifica-

ció. La vegetació és exuberant; és l'època de criança per a molts animals, tant silvestres com de granja. 

Les mosques, moscards i altres insectes tornen a fer 

aparició. AI camp, continuen les tasques de la sega, 

que es perllongaran fins entrat l'agost. A les terres de 

regadiu, arriba el moment de recollir els fruits prime-

rencs i les hortalisses. A la costa, els pescadors aprofi-

ten la bonança per cercar bons caladors. En aquesta 

època de l'any tot sura, to viu; el sol és font de vida, i 

de festa. A més, una vegada passada la fita de Sant 

Joan, la gent del camp ja podia tenir la collita poc més 

o manco segura. 

Les festes de Sant Joan donen entrada a tot un seguit de festes populars que se celebren al llarg de 

l’estiu als pobles de Mallorca. Podem dir que Sant Joan inicia aquest cicle de festes i es tanca amb les 

festes de Santa Tecla de Biniamar, dia 23 de setembre.  

“Es juny —diu la jaia a la rondalla “Es dotze mesos i dues jaies”— Oh quin mes més agradable i divertit. 

Dins es juny comencen es conradors a replegar lo que en tot l’any escamparen. Dins es juny seguen ordis 

i civades i llavó es blats i xeixes. I per això diu sa cançó: Fins ara no és estat res / amb s’ordi ni amb sa 

civada. / Ara ve es blat, estimada, / que és alt, granat i espès ...” 
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Festes 

Dia 13 és la festa de Sant Antoni de Pàdua. Fou un frare franciscà, teòleg i predicador catòlic del s. XIII, 

venerat com a sant per l'Església Catòlica. A Mallorca és conegut popularment com "Sant Antoni d’ets 

aubercocs”; per diferenciar-lo de l'altre Sant Antoni del 17 de gener. Era invocat per trobar coses perdu-

des i per les al·lotes trobar espòs: "Sant Antoni té virtut: fa trobar el que és perdut”. 

Dia 24 festa de Sant Joan, patró del nostre poble. Festa del Sol que balla. És el cent setanta-cinquè dia 

de l'any del calendari gregorià. Queden 190 dies per finalitzar l'any. Festes patronals a Mancor. 

Dia 29 és la festa de Sant Pere. “Sant Pere és a vint-i-nou / i Sant Marçal és a trenta, / i l'endemà ja mos 

entra / es primer de juliol!"  

Dia 30 és la festa de Sant Marçal, bisbe, un personatge obscur del segle III. És el patró de Marratxí i dels 

forners.  

Llunes 

Quart minvant, dia 6. Lluna nova, dia 13. Quart creixent, dia 20. Lluna plena, dia 28.  

El dia 21, a les 10’07, entra el solstici d’estiu. A l'hemisferi nord aquest fenomen astronòmic dóna entra-

da a l’estiu. El sol arriba al seu zenit després del recorregut més llarg de l´any. Aquest dia és el més llarg i 

la nit és la més curta de l´any. 

Refranys 

"Pel juny molt de sol i molta son". "Pel juny, cada gota com el puny". "Al juny, la pluja és lluny; i si plou 

cada gota és com el puny". "Al juny, l'estiu no és lluny". "Pel juny, falç al puny". "Si plou a primers de 

juny, el bon temps és lluny". "Aigua de Sant Joan, no dona ni vi ni pa, celler buit i molta fam". "Aigua de 

juny primerenca, molt mals arrenca". "Al juny, el fred s'esmuny". "Sant Pere plorós, juny plujós". 

LA NOSTRA LLENGUA 

Refranys populars: “A la taula i al llit, al primer crit”. 

Es diu aquest refrany quan es pretén que algú acudeixi a la nostra crida de se-

guida, al primer avís. Estrictament, fa referència als avisos que els pares fan als 

fills perquè vagin a menjar (a taula) o a dormir (al llit) aviat. És un refrany molt 

estès i popular, que té moltíssimes variants i acabaments. Com ens acostuma 

indicar un refrany del qual només ha perviscut la primera clàusula, la populari-

tat de la dita fa que, recitant només el primer vers, se sobreentenguin els pos-

sibles acabaments. Així, també trobam: A la cuina i al llit al primer crit, o A la 

taula i al llit al primer crit, quan diguin a treballar, deixau-los cridar! Hi ha una 

variant prou interessant, perquè inverteix els elements de la dita i, per tant, 

també n'inverteix la rima: Al llit i a la taula, a la primera paraula. 

Etimologia de crit : De cridar, d'un llatí vulgar critare (clàssic quiritare), amb el mateix significat, potser 

relacionat amb Quiris, -itis, “quirite”, d'on “cridar auxili als ciutadans o quirites”, que és el nom que re-

bien els antics ciutadans romans. 
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Una frase feta: ”Aferrar-se a s’emblanquinat”. 

Abans de res, hem d'explicar què vol dir “emblanquinar”. Aquest mot significa, entre altres coses, reco-

brir una paret d'una solució de calç perquè hi quedi aferrada, li doni un color blanc i ajudi a conservar-la 

en bon estat. A les cases antigues, encara avui en dia les emblanquinen, tot i que cada vegada és més 

poc usual.  

Però, què és l'emblanquinat? És aquella calç que queda aferrada a la paret i que, si la calç no és de bona 

qualitat, cau quan ha passat un temps. Llavors allò que s'ha de fer és rascar-ne les restes i tornar-la em-

blanquinar.  

Dit això, convé explicar la frase. Es diu que qualcú s'aferra a l'emblanquinat de la paret quan vol treure 

tant de partit d'una situació que fins i tot se'n du allò que no és lògic dur-se'n. Per exemple: “En Joan va 

donar per acabat el negoci amb en Jordi, però, a l'hora de repartir-se els béns i els beneficis, en Jordi s'ho 

volia quedar tot: s'aferrava a l'emblanquinat de la paret.” Aquest és un exemple d'ús d'aquesta frase. 

Usos lingüístics:  

“Dada” i “data”. En el número anterior de la revista parlàrem extensament sobre malleus i barbarismes. 

Avui podem veure dos barbarismes molt estesos, que freqüentment s’usen en lloc de les paraules cor-

rectes: dato i fetxa. L’equivalent del castellà un dato, unos datos és una dada, unes dades; i del castellà 

una fecha és una data. Ambdues formes tenen el mateix origen, són el participi del verb llatí “dare”, 

“donar”. La diferència està en què la primera, dada, presenta una evolució popular; la segona, data, és 

presa directament del llatí.  

“Renda”, “rendible” i rendibilitat”. Renda és una paraula relacionada amb el verb rendir (“retre”, “pro-

duir un benefici”, “reportar”). Altres idiomes a la mateixa posició no posen d sinó t, com el castellà ren-

ta, el francès rente, l'alemany rente i l'anglès rent, “lloguer”. El mot català i els dels altres idiomes es-

mentats tenen el mateix origen: el llatí réndita, en el qual el català ha canviat la t per una d abans de 

perdre la i, mentre que el castellà ha perdut primer la i conservant la t.  

Relacionada amb la paraula renda, tenim rendibilitzar (fer rendible) i rendibilitat, forma correcta en 

comptes de “rentabilitat”, i rendible que corregeix el també incorrecte rentable (paraula que , si de cas, 

vol dir que es pot rentar). 

Jaume Gual Mora 
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DE TU A TU… ANTÒNIA PERELLÓ VALLORI 

enzilla, discreta i molt sensible, així la descriuen els que la coneixen. Va néixer dia 1 de setembre de 
1986 i sempre ha volgut viure arrelada a Mancor, reconeix que quan en veu el campanar se li eixam-

pla el cor. És una enamorada del ball mallorquí i des de ben petita forma part de l’agrupació local Festa 
pagesa. Va estudiar Magisteri perquè els infants l’apassionen; fa anys que exerceix de mestra a La Puresa, 
a Inca. Li agrada la vida tranquil·la i envoltada de la seva gent. 

Una cançó... Qualsevol d’en Tomeu Penya, però la que més m’emociona és Nina, perquè explica el lli-
gam entre un pare i una filla. En el meu cas, aquest vincle és estret. 

Una pel·lícula... La máscara del zorro, la vaig veure per pri-
mera vegada quan era petita i no em cansa. Ja me’n sé els dià-
legs!  

Un llibre... Bearn o la sala de les nines, de Llorenç Villalonga. 
Aquesta obra retrata la vida de la gent acomodada del segle 
XIX, espantats i amb por davant les noves idees de modernitat, 
ja que perillava el seu estatus social. 

Un color... El lila. És un color que em transmet tranquil·litat. 
Molta gent el troba un color trist, a mi no m’ho sembla gens. 

Un animal... El cavall, un animal molt noble. M’agrada moltís-
sim muntar-hi, em fa sentir lliure.  

Una persona que admires... Mon pare! En els bons i els mals 
moments sempre ha estat al meu costat. A més, per a mi, ha 
estat i és un exemple de bondat, sacrifici per als qui estima i 
coherència.  

Un desig... Salut i felicitat per a tots els que m’envolten.  

Un dia especial... El dia en què va néixer el meu fillol, en Joan Vallori, que és una de les persones més 
importants de la meva vida. 

Un nom d’home... Joan, el nom de mon pare. 

Un nom de dona... Sens dubte, Maria, el nom de la meva padrina materna, amb qui vaig tenir sempre una 
relació molt especial. 

Un defecte... Tenc un caràcter un poc fort. 

Una virtut... Consider que som una persona empàtica, no em costa posar-me al lloc dels altres. Tampoc 
no sol tenir un “no” per resposta, cosa que no sé fins a quin punt és una virtut... 

Un lema... Viu i deixa viure, així de senzill i pràctic. 

El teu plat preferit... Les pastanagues, sobretot les que cuina el meu padrí jove. 

Què t’agrada de Mancor? El fet que sigui un poble petit, on tothom es coneix. No m’agrada gens el trull 
de les ciutats. 

Què no t’agrada de Mancor? La xafarderia. Tot i que com diuen, on es pensen que no hi plou, no hi 
poden estar de goteres! 

Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari? Triaré en Martí Perelló Vives, una persona amb 
qui he compartit rialles, sopars, passejades en barca i que sempre m’ha aportat positivitat. És una manera 
d’agrair-li tots els bons moments viscuts i els que encara ens queden. 

Pere Perelló Vallori 

S
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  A G R U P A C I Ó   F E S T A  P A G E S A 
 
L’Agrupació Festa Pagesa va organitzar una ballada popular el vespre de la revetla 

de Sant Antoni, dia 20 de gener. Tot el poble va participar i va ser una revetla molt 

entretenguda. 

 

 
 
 

 

De part de tots els membres de 

l’agrupació, gràcies a tots i totes 

que vàreu participar; moments 

com aquests fan que agafem 

forces per seguir endavant. 

 

 

Les nines i nins de l’escola de ball participaren a un concurs de dibuix.  

Havien de de pintar uns balladors. Les cantadores i els músics foren el jurat. El dibuix guanyador fou el 

de LAURA MORANTA RAMON. Enhorabona !!! 

 

Del dibuix farem noves camisetes. Tots els que en 

vulguin una, amb aquest dibuix tan fantàstic, des-

prés de festes, poden venir a apuntar-se els dilluns, 

de 18 a 20 hores, al Casal de Cultura. 
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em tengut un trimestre bastant tranquil. L’única activitat que hem fet és un cap de setmana al ho-

tel Ferrer Concord de Can Picafort , hi participaren 32 persones. 

El dissabte dia 10, per obsequi de la segona edat, donàrem la benvinguda als participants amb uns bom-

bons i una copa de cava. El vespre, celebrant Sant Valentí i les disfresses. 

 Totes les habitacions tenien un detall 

Un cap de setmana molt relaxant i divertit.  

El diumenge va tocar fer un passeig, després SPA i massat-

ges. Per acabar un bon dinar. Ho passàrem  d’allò més bé. 

 

 

        Fent  

        un  

       poc  

   d’esport. 
 

 

 

 

 

 

 

H

Guanyadors 
1r. Margalida 

Negre 
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Durant aquest més ja s’ha començat a preparar la Diada Solidària. Hem tingut una primera reunió i de 

cada vagada la preparació és bastant més fàcil . 

Tothom ja sap la feina que ha de fer i ho té present i mig preparat. 

A la reunió cada qual s’oferia dient, jo faig això, jo això altre. Altres fan saber, que malgrat no venguin a 

la reunió, podem comptar amb el seu ajut per fer el mateix que feren l’any passat. Per nosaltres és un 

plaer dur endavant aquesta festa. 

És una feina molt gratificant per la gent que hi participa activament. 

La Caminada serà dia 22 d’abril. Després de recollir l’entrepà, aigua i fruita a les 9 h. a l’ajuntament, es 

farà la sortida a les 9’30 h. Hem de procurar esser puntuals per sortir tots junts, ja que en arribar cele-

brarem la festa del Llibre. 

La Diada serà dia 27 de maig. Demanam, per favor, que els comerços de Mancor que hi vulguin partici-

par, es posin en contacte amb algun dels voluntaris. 

Volem agrair, un cop més, la implicació de l’ajuntament en tots aquests actes. 

V O S  E S P E R A M,  A N I M A U - VOS !!!! 

   DIA 22 D’ABRIL,  “LA CAMINADA” !!!! 

     DIA 27 DE MAIG, “LA GRAN DIADA” !!!! 
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E S C O L E T A  E I  M O N T A U R A 

quest primer trimestre ha estat intens perquè hem pogut viure moltes experiències. 

Començàrem el mes de gener amb la presentació de les Majestats Reials, els Reis Mags, durant tota 

la setmana hem contat històries i contes referits a la 

nit màgica dels nins i nines, hem fet corones de reis i 

hem omplit d’il·lusió cada recó de la nostra escoleta. 

Hem fet la presentació de la primera estació de l’any, 

l’hivern. Tots hem conegut el Rei Hivern, els colors 

que el representen, cançons, contes…  

Sense adonar-nos sentim ximbombes, es percep 

olor a fum, color de foc i és que arriben els esti-

mats dimonis i amb ells la festa de Sant Antoni. 

Ens encanta aquesta època, els infants ho viuen 

amb molta intensitat, pors, curiositats, diversió, 

bauxa, festa, música, etc. 

Duim imatges de Sant Antoni i de dimonis, de 

màscares, de foguerons, també duim titelles, ens ambientam 

amb música i tots plegats cantam i ballam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofitant aquesta festa tan nostra, feim una proposta de mani-

pulació i experimentació amb sobrassada i botifarrons. Els nins i nines varen posar tots els sentits en mar-

xa: tacte, vista, olfacte, gust tots vàrem passar el matí molt divertits. 

A
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El mes de gener també acabava amb el Dia de La Pau. 

Les famílies de l’escoleta ens varen ajudar, cada nin/a, 

va dur de casa una frase o unes paraules, fins i tot dites, 

relacionades amb la Pau, i tots aquests escrits penjats de 

globus de color blanc als passadissos i a l’entrada de 

l’escoleta donaren una sensació de calidesa i benestar. 

El mes de febrer passà molt aviat, a mes de ser el més 

curtet, Carnaval aquest any era ben a propet. 

Enguany ens vàrem disfressar del Peix Irisat. Durant tot 

el mes hem contat el conte moltes vegades i hem treba-

llat molts de colors. 

Moltes gràcies a totes les famílies que varen 

participar i ens varen acompanyar a fer la 

nostra volta pel poble i gràcies a l’ajuntament 

que ens va deixar el pavelló per poder acabar 

amb una berenada i ballada. 

Aquest mes de febrer també hem rebut a la ja 

estimada Jaia Quaresma. Ens reunim a 

l’entrada per contar la seva història, la pre-

sentam i explicam que hem de llevar una cameta durant 

les set setmanes properes. Cada setmana un o dos nins o 

nines, són els encarregats de llevar les cames i 

aprofitam per reunir-nos i fer un poc de bauxa. 

Per acabar, el mes de març seguírem amb les 

propostes i activitats programades. 

Ja sabem que la primavera ha arribat, però la 

setmana que l’havíem de presentar feia tan mal temps que vàrem decidir esperar una setmana per tal de 

no embullar els nins. També tenim previst un taller de crespells, però les imatges les veureu al proper 

trimestre perquè encara no està fet, disculpau les molèsties. 

Bones festes de Pasqua!!! 
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A N I V E R S A R I S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 
 

 A I N A  

L L U C  C I F R E L L U C  Q U E T G L A S P E P 

J A N M A T E U S A S H A 

B L A N C A E L O Y A I N A 
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C E I P  M O N T A U R A 
 

LES SORTIDES DEL TRIMESTRE 
 

Les sortides escolars són una manera fantàstica d'aprendre coses noves i tenir contacte 

amb la natura, els animals, la cultura,o, simplement, per passar-ho bé en un context diferent del dia a dia 

del centre. 

Tot i que aquest trimestre ha estat curtet, hem trobat temps per fer moltes coses... Aquí teniu un recull 

d'imatges d'algunes activitats especials que s'han duit a terme al CEIP Montaura, no hi ha espai aquí per 

posar-les totes per això hem fet una petita selecció. 

Cicle Infantil: Visita a la Granja Escola de Lloret  

i Berenada amb la gent gran al centre de dia. 

 

 

Cicle inicial: Sortida a Lluc 

i Club de lectura a la biblioteca del poble 

 

 

Granja Escola de Lloret Amb la gent gran del Centre de Dia 

Excursió a Lluc A la Biblioteca amb la mestra 
i la bibliotecària 
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Cicle superior: Sortida a la Fundació Yanniker 

i Ben Jakober i visites als IES d'Inca. 

 

Finalment, per celebrar el darrer dia d'escola del segon trimestre, ens anàrem tots els nins, 

nines i mestres a Sa Comuna de Biniamar per fer la tradicional berenada de panades i 

crespells que els mateixos alumnes havien preparat als tallers de cuina. 

 

 

El tercer trimestre ens toca Colònies i Viatge d'estudis ... 

ja vos anirem informant! 

 

Fundació Yanniker i Ben Jakober 

Sa Comuna de Biniamar, un lloc esplèndid per donar bon compte de les panades i crespells 

Visita a l’IES Berenguer d’Anoia 
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B I B L I O T E C A   M U N I C I P A L 
 
19/01/18 Club de Lectura “ Primavera con una esquina rota” Mario Benedetti 

 
 
 

La novel·la ens presenta un testimoni directe i adolorit 

de la societat d'Uruguai, país originari de l'autor, que va 

patir una cruel dictadura durant els anys 1973 i 1985, la 

repressió de la dictadura va obligar a una part important 

de la població a exiliar-se, inclòs l’autor. 

 
 

08/02/18 Taller de màcares  

Ja que per Carnaval tot s’hi val… a la biblioteca hem volgut fer un taller de màscares i així de bé ens 

han quedat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

23/02/18 Club de Lectura “ Caligrafía de los sueños” Juan 

Marsé. 

La història d'aquesta novel·la es desenvolupa a la Barcelona 

de la postguerra, la dels anys quaranta, la de la mancança i el 

racionament. 

Des dels ulls de Ringo, un adolescent de tot just quinze anys, 

aficionat a la lectura i enamorat del cinema americà, que passa 

les hores mortes al bar de la senyora Paquita, una taverna situ-

ada al barri de Gràcia, serem testimonis de la frustrada història 

d'amor entre la seva veïna Vicky Mir, una dona entrada en anys i en carns, alguna cosa ingènua, massat-

gista de professió, que viu amb la seva filla, i Abel Alonso, un home de cinquanta anys que va començar 

freqüentant casa per curar-se d'una lesió al peu i que va acabar instal·lant-se en ella. Però un dia, sense 

que ningú sàpiga per què, Vicky pateix una crisi i surt al carrer amb l'aparent propòsit d'acabar amb la 

seva vida llançant-se a les vies del tramvia, unes vies per les quals fa temps que ja no circula cap vehicle. 

Des d'aquest dia Abel desapareix de la seva vida i de la de la seva filla Violeta, però no tot acaba aquí. 
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26/02/2018 Club de lectura Biblioteca- Escola 4t curs “ Magdalenes amb problemes”  

 
Magdalenes amb pro-

blemes és una història 

d’assetjament escolar 

o bullying. 

L’autoestima, l’amis-

tat o la por són temes 

que es tracten en 

aquest llibre on la seva 

autora ha volgut posar sobre la taula l’assetjament escolar 

però des d’un punt de vista dels nins i nines que ho poden patir i explicar-los de forma simple i exemplar 

com poden trobar solucions al que està passant i que sobretot han de tenir clar aquestes paraules: “Jo no 

sóc el problema. A mi no em passa res en absolut!”. 

Hem recordat que a 

Mancor tenin una cam-

panya que es diu Stop 

Bullying! del policia tu-

tor i també hem vist uns 

curts sobre l’assetjament 

escolar:  

“Piedra, papel, tijeras”,  

“Se buscan Valientes “ i “ Acoso escolar es violencia “ 

 
28/02/2018 Club de lectura Biblioteca- Escola 6è curs “ Kor de parallamps” Andreu Sotorra 

Yung, una nina xinesa d’onze anys adoptada de 

petita, explica les seves vivències i els seus senti-

ments adolescents, que aniran madurant a mida que 

les experiències es vagin succeint. Cada una de les 

històries anirà creant el teixit de la seva personali-

tat adulta. La noia s’enamorarà del seu germà, per-

què hi veurà la imatge de l’ídol, l’okupa rebel que 

es veurà amb cor d’emprendre una aventura solidà-

ria i treballar en una ONG a l’Àfrica. Els esdeve-

niments demostraran a la protagonista que a la vida 

poden sorgir entrebancs, però que el més important és saber-los afrontar i superar-los, malgrat que fer-ho 

sigui dolorós. 
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08/03/18 Celebram el “Dia internacional de la Dona, 

8 de març, recomanant-vos lectures escrites per dones i 

lectures en les quals les dones són les protagonistes 

principals. 

 
 
 

08/03/2018 Club de lectura Biblioteca- 

Escola 5è curs “La brujas” Roald Dahl 

Sabries reconèixer a una bruixa? Gairebé 

ningú pot. El nostre protagonista aprendrà 

de la seva particular àvia no només a dis-

tingir-les, sinó també a enfrontar-se a 

elles i al seu malèfic pla per acabar amb 

el que més odien al món: els nins! 

 
22/03/2018 Club de lectura Biblioteca- Escola 2n curs 

“Llàgrimes de cocodril” de Pep Molist 

El pare i la mare sempre deien a en Cocolicot que els co-

codrils no ploren, són valents, coratjosos i ferms! Però un 

dia no va poder aguantar més i es va posar a plorar llàgri-

ma viva, va ser el dia que va néixer el Llac Dolç a la Vall 

de les llàgrimes. I és que a vegades els cocodrils també 

poden plorar en algun moment complicat. 

23/03/2018 Club de lectura Biblioteca- Escola 3r “ Ens ha tocat la loteria! de Pere Comellas 

A la família del primer ter-

cera (escala H) els ha tocat 

la loteria. Quina sort! Se'ls 

han acabat els problemes. 

O no? 

De sobte descobriran que 

els diners potser fan o pot-

ser no fan la felicitat, però segur que et compliquen molt la 

vida i és que les coses no són tan fàcils com semblen. 

 



 

- 47 - 
 

R A C Ó  D E  C U I N A ... 

n aquest número de la revista Montaura iniciam una nova secció dedicada a receptes de cuina. 

Temps enrere, en dos períodes diferents, la revista Montaura va tenir una secció dedicada a la cui-

na, oferint receptes de la mà de Domingo Llull Capó, en els primers dotze números, i d’Esperança Ramis 

i Pere Massutí, en un altre període, del núm. 22 al 34. Sota els títols: Per llepar-se els dits, i Racó de cuina 

(aquest és el títol que avui recuperam). 

Per engegar aquesta secció ens posàrem en contacte amb na Margalida Castells Valdivielso, una persona 

coneguda a Mancor i dedicada, entre d’altres tasques, a l’estudi del nostre patrimoni en la vessant, en-

tre d’altres, de la restauració. 

Na Margalida, tot i no haver nascut a Mancor, hi va viure per espai de quinze anys, des del 5 fins al 20 

anys. Segur que moltes persones la coneixen com a filla de Joan Castells i Maria del Carme Valdivielso. 

Aquestes són unes petites notes biogràfiques:     

Margalida Castells Valdivielso. 

Llicenciada en Història per la Universitat de Granada, amb estudis de postgrau en turisme cultural, in-

terpretació del patrimoni i museografia didàctica. Trajectòria professional lligada a la difusió i didàctica 

del patrimoni, desenvolupant projectes de museus, exposicions temporals, visites guiades i activitats per 

a nins i famílies. També ha redactat continguts per a catàlegs d’exposicions, guies culturals, materials 

educatius i tallers didàctics, articles per a premsa, elements interactius i webs sobre patrimoni històric, 

arquitectònic i artístic, bibliogràfic i documental, etnològic immaterial, literari i gastronòmic, paisatges 

culturals i espais naturals de les Illes Balears.  

Entre el 2000 i el 2014 ha impartit docència sobre història i patrimoni cultural de les Illes Balears en cur-

sos de formació contínua de professorat, postgraus i màsters. L'any 2015 va fundar Souvenir Edicions.  

A banda de tot això, des del 2013 ha estat estudiant cuina i treballant com a pastissera en alguns restau-

rants i hotels de Mallorca. Actualment és professora de cuina a l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears 

(EHIB) 

Souvenir Edicions. 

Com hem dit va néixer el 2015 amb la finalitat d'apropar el patrimoni de Ma-

llorca a les famílies, implicant a nins i adults en plans conjunts, amens, diver-

tits i didàctics gràcies als nostres productes i gràcies, com no, a la riquesa cul-

tural d'aquesta illa. Mallorca és un territori cultural, compta amb un divers i 

abundant patrimoni material i immaterial que mereix ser conegut i gaudit per 

part de tots: grans i joves. Sabem que les visites als espais naturals i als mo-

numents històrics, les activitats culturals, la gastronomia local, les festes populars, i les experiències i 

sensacions viscudes durant les vacances i el temps lliure poden esdevenir el millor record d’un viatge o 

d’un temps compartit en família. 

E
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Per això, Souvenir Edicions prepara publicacions amb continguts de qualitat i jocs educatius basats en la 

riquesa cultural de Mallorca, que ajudaran a nins i grans a conèixer i gaudir en família de la història, els 

elements patrimonials i els paisatges de l’illa. Residents i turistes trobaran en els nostres productes (lli-

bres, jocs, records) un aliat per combinar divertiment i l’aprenentatge. 

Els productes que ofereix Souvenir Edicions estan dissenyats amb màxima cura i il·lusió per obrir els ulls, 

la ment i la curiositat dels més petits, per ajudar a tota la família a conèixer, gaudir, recordar i compartir 

Mallorca. Són sis els valors que guien l’empresa: 

a) Respecte cap al patrimoni: conèixer, respectar i estimar Mallorca. 

b) Els continguts ajuden a democratització de la cultura: apropam el patrimoni a totes les generacions 

c) Recolzament al teixit socioeconòmic local: treballam amb proveïdors locals   

d) Sostenibilitat mediambiental: imprimim amb paper i tintes ecològiques 

e) Promoció de les industries creatives: comptam amb dissenyadors i il·lustradors de l’illa 

f) Accessibilitat als turistes: tots els nostres continguts es preparen en diversos idiomes, per fomentar la 
seva utilització pels visitants, abans, durant i després de l’estada a Mallorca. 

Publicacions:  

- Palma AZ: 26 racons per descobrir (2015). Edició en color a 4 idiomes, i quadern per acolorir. 

- 100% Mallorca: 20 icones per recordar (2015). Edició en color a 4 idiomes, i quadern per acolorir. 

- Mallorca al forn, pans i dolços tradicionals (2016). Edicions en castellà, català, anglès i alemany. 

- 100% Valldemossa: 20 raons per visitar-la (2016). Edició en color a 4 idiomes, i quadern per acolorir. 

- Mallorca a la cuina: receptes tradicionals per fer en família (2016). Edicions en castellà, català, anglès i 
alemany. 

Dades del llibre Mallorca a la cuina?  

©Receptes i textos: Margalida Castells 

Il·lustracions i disseny: Mar Oliver 

Imprès a Mallorca. Impremta Bristol S.L. Gremi Tintorers, 3. 
Palma 

ISBN: 978-84-945993-2-3 

44 pàgines més cobertes 

© dels texts i il·lustracions: Souvenir Edicions (Alea Serveis Pro-
fessionals SL) 

És un receptari il·lustrat dels plats tradicionals que es poden degustar als restaurants i les cases de l’illa. 

Està adreçat tant a residents com a turistes, que vulguin identificar, aprendre més i elaborar a casa els 

principals productes locals. El llibre es troba editat en 4 idiomes (català, castellà, angles i alemany). 

El llibre mostra i comenta, en un llenguatge adreçat a nins i famílies, 25 receptes d’entrants i plats prin-

cipals de carn i peix tradicionals de Mallorca. A cada recepta s’explica la història o anècdotes d’aquestes 

elaboracions, i es detallen els seus ingredients i el procés d’elaboració perquè el lector les puguin prepa-
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rar a casa, en família. Cada recepta ocupa doble pàgina, i està il·lustrada amb detalls del procés 

d’elaboració. 

Mallorca in der Küche (Mallorca a la cuina) ha guanyat un Gourmand World Cookbook Awards 

(www.cookbookfair.com) en la categoria de Llibre de cuina traduït. El 26 de Maig de 2018 tindrà lloc a 

Yantai, Xina, la cerimònia de lliurament dels Gourmand Cookbook Awards on es lliuraran els premis 

“Best in the world” de cada categoria. Tots els llibres participants en aquesta edició passen a formar part 

de l’exposició permanent del nou Center for Gourmand Books situat a Angers, France. 

FAVA PARADA 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboració: 

La nit abans, posau en remull les faves pelades. L’endemà, escorreu-les 

Pelau i tallau la patata, els alls, la ceba, el nap i la 

pastanaga en daus mitjans, i tallau la col a la juliana 

En una olla amb aigua freda, posau-hi les faves, el 

nap i la pastanaga, el peu de porc, la xulla i la coste-

lla, i deixau-ho coure lentament, a foc suau 

Quan la carn sigui cuita, retirau-ho i tallau-la en 

tires 

Afegiu a l’olla el botifarró, la sobrassada, la ceba, la 

tomàtiga, la patata, la col i la carn en tires Deixau-

ho bullir fins que la patata sigui cuita 

A banda, bulliu els fideus en un poc del brou i in-

corporau-los a l’olla quan estiguin a punt Compro-

vau el punt de sal, agregau-hi un parell de fulles de 

menta i serviu-ho 

Si trobau que el plat és molt contundent, podeu substituir el porc per un quart de gallina o no posar-hi 

carn, perquè sortirà gustós igualment. 

Ingredients: 
  
200 g de faves pelades seques 3 pastanagues   1 nap 

2 cebes    2 grans d’all   3 patates 

2 tomàtigues    50 dl d’oli d’oliva  1 peu de porc 

150 g de costella de porc salada 100 g de xulla salada  50 g de sobrassada 

1 botifarró    Dues fulles de col  100 g de fideus 

Sal     Pebre bo   Menta 
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IMATGES D’AHIR 
 

Bar es Forn, any 1948 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ot ser els qui som un poc majors coneixerem les persones que estan assegudes a la taula 

i la senyora que les ha servit les begudes. De totes maneres per si algú de vosaltres no 

les heu identificat vos diré qui són. 

Començant per l’esquerra, l’amo en Biel Martorell des Forn, la seva esposa Francisca Martorell 

de sa Casa de s’era; la que està dreta és la madona del bar es Forn, madò Francisca Pou Reü-

lleta; la següent, asseguda, madò Margalida Llull de cas Saboner; el nin, que segueix, és el seu 

fill Jaume Morro de can Prim; i el darrer, l’amo en Sion Morro de can Prim, l’espòs de Margalida 

i el pare del nin Jaume. 

Tots els qui estan a la foto per desgràcia ja ens han deixant i ningú no m’ha pogut donar infor-

mació d’aquesta reunió d’amics. Jo he deduït que tal vegada podria tractar-se d’un diumenge 

que haurien sortit a fer una volta pel poble, o que havien celebrat algun esdeveniment, festiu o 

familiar, ja que tots van ben mudats.  

Aquells anys encara eren d’escassesa, però ja començaven a millorar les coses i no hi havia 

tantes restriccions com anys enrere. 

Fotografia: propietat Jaume Morro de can Prim. 

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora  

P
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IMATGES D’AHIR  
 

Família de Son Lluc – any 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n aquesta fotografia de l’any 1945, recull la reunió familiar d’un diumenge d’octubre que 
celebraven el dia de Sant Francesc a la possessió de Son Lluc, ubicada a la dreta baixant 

de Mancor cap a Inca, abans del creuer de Biniamar.   

Les persones són, començant per l’esquerra i drets: en, Joan Darder, fill major de Son Lluc; na 
Esperança Boyeres Moragues i Jordi Poquet Fiol, pares de madò Francisca Poquet de can Bu-
jó de Muro, que du en braços la seva filla, Margalida Darder Poquet; segueix l’espòs de Fran-
cisca, Sebastià Darder de son Lluc; el darrer és el fill petit, Gabriel Darder de son Lluc, que du-
rant molts d’anys va regentar un negoci de decoració a Inca.  

A davant, asseguts, l’amo en Francesc Darder Roig i la seva esposa madò Margalida Mateu 
Mateu, ambdós propietaris de la possessió de Son Lluc; enmig d’ells, dreta, està la seva filla 
Francisca Darder de Son Lluc; i el darrer a la dreta, amb el ca al seu costat, és el seu fill Antoni 
Darder de Son Lluc. 

La família es va dedicar pràcticament tota la vida a la pagesia, menys en Gabriel. Aquestes 
imatges no les trobam en el temps que ara vivim i possiblement no es tornaran repetir. Eren 
altres temps i tots els que treballaven podien viure del que treien del camp. 
 

Foto propietat de Margalida Darder Poquet, Son Lluc. 
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou, Pastora.   
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P E R  R E C O R D A R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ra l’any 1999 quan aquest grup de mancorins i mancorines realitzaren una excursió per 

conèixer un poc més la realitat històrica del regne de Mallorca. Aquesta era la segona part, 

la primera havia estat l’any 1998 visitant les terres catalanes del Monestir de Poblet, la Cerda-

nya, Puigcerdà, Ripoll, Roses, Montpeller, Perpinyà, capital del Rosselló, antics comtats inte-

grats a la Corona de Mallorca. 

En aquesta excursió de l’any 1999, sortiren de Palma en destí a Barcelona. Des d’allà, acomo-

dats a l’autocar, sortiren cap a Santes Creus, lloc d’enterrament de dos reis de la dinastia cata-

lana. Continuaren el viatge cap a Morella, dinaren i feren una visita a la població i anaren a 

dormir a Oropesa, a la província de Castelló. 

El dia següent visitaren Sagunt i les seves ruïnes. El capvespre visitaren la ciutat de Castelló, i 

tornaren a l’hotel a sopar i descansar per recobrar forces pel dia següent. 

D’Oropesa es traslladaren a València, realitzaren una visita a la capital del Túria, dinaren a un 

restaurant, i el capvespre continuaren les visites.  

El darrer dia, desprès de berenar i recollir les maletes, a primera hora, sortiren cap a Peníscola, 

allà visitaren el castell del Papa Lluna i també el Museu de la Mar. Continuaren el viatge cap a 

Tarragona on varen dinar; al capvespre feren una visita panoràmica a la ciutat; finalment es 

traslladaren a l’aeroport de Barcelona, per agafar l’avió en destí a Palma i d’allà a Mancor. Un 

viatge molt agradable. 

Foto i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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