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Editorial 

En aquest segon trimestre de l’any els estudiants ja veuen 

a prop el final de curs i més enguany que Pasqua ens cau 

molt amunt. 

Iniciam el trimestre amb les festes de Pasqua i l’acabarem 

quan ja hagi entrat l’estiu i a Mancor celebrem les festes 

del nostre patró sant Joan Baptista.  

El contingut del número de la revista és similar, pel que fa 

a les seccions normals, com els anteriors. Però estan 

avinent les eleccions que celebrarem el proper dia 28 

d’abril i el dia 26 de maig. Podem dir que pràcticament es 

renovaran tots els estaments que conformen el poder 

legislatiu de la Unió Europea, estatal, autonòmic i 

municipal. 

Recordant les paraules que vàrem escriure quan ens 

responsabilitzàrem de la Redacció de la revista, “pensam 

que és important que tota la feina que es fa des dels 

diferents partits polítics a Mancor arribi als ciutadans del 

nostre poble i així conèixer les diferents visions que tenim 

de la gestió municipal. Creim necessari que tots els 

ciutadans i totes les ciutadanes coneguem les diferents 

formes de gestionar els recursos públics. (Editorial del 

núm. 113, segon trimestre de 2015) 

Vaig pensar que acostant-se les eleccions, seria interessant 

que els candidats a la batllia poguessin manifestar-se i 

dirigir-se al poble a través de la nostra revista, en el ben 

entès que defugint de qualsevol enfrontament polític. Per 

això convidàrem els dos candidats coneguts fins ara. 

Només hem rebut un escrit que hem inclòs a la revista. 
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C R Ò N I C A 
GENER 

Dia 1 va néixer a les 00:35 h Catalina Domínguez Martorell, filla de la mancorina Vicenta Martorell i 
Juan Domínguez. Va ser el primer naixement de les Illes Balears i va tenir molta repercussió mediàtica. 
Enhorabona als pares i familiars 

Dia 2 al vespre hi va haver una interrupció elèctrica degut a que s´arreglava una avaria d´una torre del 
camí de Massanella. 

Dia 3 l´associació cultural “Es Seregall” va posar en escena l’obra “L’Adoració dels Reis” a l´església, 
acompanyats d´un quartet de corda i dirigida per Barry Sargent. 

Dia 4 es va projectar la pel·lícula “Ballerina” a la biblioteca baix el lema “mai no abandonis els teus 
somnis. Tot és possible, només cal intentar-ho.” 

Dia 5 arribaren els Reis d´Orient, acompanyats d’un nombrós grup de patges i de carrosses, carregats de 
regals i presents. La Valltukada va marcar el pas fins a 
l´Ajuntament, on saludaren des del balcó i després reparti-
ren els regals a dins l´església. 
Aquest dia es repartiren els premis dels concursos de bet-
lems i de postals. En foren guanyadors i guanyadores:  
Del concurs de betlems: 
Primer premi: Francesc i Simó Ramis. 
Segon premi. Selma Ruiz Rademakers 
Tercer premi: Llúcia i Paula Frau 
Del concurs de postals : Núria Ramón Abrines.  
Enhorabona a tothom que hi va participar i en especial a les persones guanyadores. 

Dia 8 va néixer Joan Ramon Tortella, fill de Joan Ramon i Marta Tortella. Enhorabona al seus pares i 
família.  

Dia 11 es varen casar Llorenç Perelló Bonnín amb Magdalena Coll Mateu. Les desitjam moltes felicitats.   

Dia 14 fou notícia “Un ciclista sufre una lesión medular tras caer en Mancor”. Va caure a la zona de 
Biniarroi i quedà en estat greu.  

Dia 11 el corredor de muntanya Tòfol Castanyer, i gràcies al Con-
sell de Mallorca, va fer una xerrada amb el títol “La muntanya des 
del respecte i la sostenibilitat del medi natural”. Va contar la seva 
experiència i es va obrir un torn obert de preguntes molt participa-
tiu.  
Aquest dia es publicà a premsa que “Un millón de euros para res-
taurar patrimonio eclesiástico”.  El Consell de Mallorca i el Bis-
bat han arribat a aquest acord que afecta a la nostra parròquia. 

Dia 18 es va fer un taller de dimonis de feltre a la sala de l’Ajuntament. 

Recepció a l’Ajuntament 
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Dia 19 a la premsa es publicà que el proper dilluns, dia 21, s’iniciarà la segona fase de l’exhumació de la 
fosa d’Alaró en la que se cerquen les restes mortals del que fou batle de Mancor, Pau Crespí Villalonga, 
de 57 anys, i del seu fill Onofre Crespí Riera, de 21 anys, assassinats a la Costa de Tofla, a la carretera 
que uneix Lloseta amb Alaró, el dia 20 d’octubre de 1936. 
Dissabte dia 19 es va fer un taller d’espinagades a càrrec de 
Maria i Margalida Bonnín al casal de cultura amb una trentena 
de participants.  

Més tard l’amollada de coets anuncià 
l’encesa del fogueró a la Plaça d´Alt. 
Un tropa de dimonions sortiren a vol-
tejar pel poble. Tothom que va voler 
va participar a la torrada a la plaça. En 
acabar de sopar hi va haver ballada popular 
amb Festa Pagesa. Sonà qualque ximbomba i 
qualque glosa. 

Les activitats previstes per dia 20 es 
varen suspendre degut a la previsió de pluja i es passaren al 
següent diumenge, dia 27.  

Dia 23 es publica a premsa “El Ajuntament rebaja en un 4,5 
por ciento la tasa de basuras en 2019”. També “Casi la mi-
tad de los municipios incumplen los objetivos de reciclaje 
fijados por Europa”, que marca un mínim de reciclatge del 
50%. Mancor de la Vall és un dels pobles que compleix els 
objectius i que més recicla de Mallorca. 
Aquest dia es va fer una reunió a l’Ajuntament per posar en marxa la gestió de les colònies de moixos 
amb tècnics de medi ambient de la Mancomunitat del Raiguer, tècnics de l’associació Baldea i les perso-
nes voluntàries per a dur-ho a terme. 

Dia 24 la notícia va ser “Educación construirá este año un nuevo co-
legio de infantil en Mancor”. 
Una altra era “El PP de Mancor acusa al equipo de gobierno munici-
pal de hacer demagogia con la rebaja de impuestos y tasas” o “Man-
cor: el PP denuncia la falsa rebaja de impuestos” 

Dia 25 la premsa publica una trista notícia “Un ciclista fallece en el 
hospital Son Espases tras una caída en Mancor”. Aquest esportista de 
46 anys de Santa Maria és el que va tenir l’accident el passat dia 13 a 
Biniarroi. Enviam el condol els seus familiars. 

Diumenge dia 27 es va representar la llegenda de Sant Antoni i Sant 
Pau a càrrec de la família Negre. Francina va ser el corb encarregat de 

Taller espinagades molt animat 

Torrada popular a la plaça 
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baixar del campanar, no va ser un vol directe ja que va fer una pausa a damunt una teulada. Un nombrós 
grup de persones es va animar a dur a beneir els seus animals. Els premiats participants a les beneïdes 
foren:  
De les carrosses. Primer premi Es corb, segon premi Ca madò Antònia, tercer premi Els sabaters.  

 
Dels animals. Els de més interès foren els cavalls 
d’en Joan Alba Mateu, el ca de bestiar de Juan Mi-
guel Martorell Perelló i el ca border coling color 
xocolata de Biel Campomar Amengual. Enhorabo-
na a tots els parti-
cipants.  
Aquest dia, i se-
guint un costum 
de fa molt anys, a 

alguns bars del poble es convida a la clientela a menjar bunyols. El bar 
de can Bernat és un d’ells i aquí teniu una fotografia que ens ha fet arri-
bar na Maria Antònia Coll, de can Careta i cas Rellotger. Ella hi va aju-
dar.  

Dia 29 la premsa anuncia “Acaba sin éxito la búsqueda del exalcalde 
republicano de Mancor de la Vall y su hijo”, fent referència a la recerca 
feta al cementiri d’Alaró. 
 
FEBRER 

Dia 3 de es va fer el XII Trial Mancor de la Vall. Gran 
premi Motos Horrach, prova del campionat de Balears 
on hi participaren els mancorins Marc Horrach, primer 
a la seva categoria, i Joaquim Martí, tercer a la seva. 
Enhorabona als qui hi ha participat i a l’organització. 

Dia 4, dia Internacional contra el càncer. Per tal motiu una pancarta va estar a la balconada de 
l’Ajuntament i la Junta Local de AECC va col·laborar informant sobre aquesta diada. 

Ca madò Antònia 

Els sabaters 
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Dia 5 va morir als 93 anys Catalina Coll Massanet. Do-
nam el condol als seus familiars. 

Dia 6 de febrer es va fer una donació de sang i aquí teniu 
el missatge que ens han fet arribar: 

Gràcies a la campanya a Mancor de la Vall del 6 de fe-
brer de 2019: 
20 persones es varen acostar a donar sang. Es varen 

aconseguir 19 donacions. Cap persona no va donar sang per primera vegada. 
Una donació, tres vides. 
Cada donació de sang ha assegurat tres transfusions gràcies als hematies, les plaquetes i el plasma que 
s'aconsegueix. 
Esperam i desitjam que en el futur puguem seguir comptant amb la vostra amabilitat i predisposició. Entre 
tots podem aconseguir les 200 donacions de sang que cada dia es necessiten a Balears. 
¡Fins aviat! 
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 

Dia 9 a partir de les 12 h es va retransmetre en directe el programa de ra-
dio “Marca, poble a poble” des de la plaça de l’Ajuntament. Jaume Capó 
entrevistà a diferents esportistes del nostre poble.  
El mateix dia, Pep Frontera es va presentar com a candidat pel Partit 
Popular a la batlia de Mancor de la Vall a la sala d’actes de l´Ajuntament.  

Dia 10 es varen casar Guillem Morro Rotger amb Areli Escalante. Les 
desitjam molta felicitat. 

Dia 11 de febrer fou el primer dia que l´ATIB va donar el Servei 
d´Atenció al Ciutadà  a les oficines de l’Ajuntament. Hi atendrà 4 dies 
més, el darrer serà el dimecres 12 de juny. 

Dia 12 la premsa publicava diferents notícies: ”Retirada de vegetación de 
los torrentes”, “Solo tres puntos verdes de la Part Forana tienen 
autorización de Medi Ambient”, el de Mancor és un d´ells. També “Pep 

Frontera será el cabeza de lista del PP a las próximas elecciones municipales” 

Dia 13 de febrer es va fer a Palma la presentació del VI Circuit de Curses Infantils Serra de Tramuntana. 
A Mancor se’n farà una el dia 19 d´octubre.  
Aquest dia des de l’Ajuntament es va informar de les subvencions per a dur a terme actuacions per millo-
rar el paisatge dins l’àmbit  territorial de la Serra de Tramuntana, Patrimoni Mundial de la Humanitat.  

Dia 16 de febrer es va publicar a premsa una entrevista a Guillem Villalonga Ramonell, batle de Mancor, 
“Hem invertit en esport, canalització, eficiència energètica i serveis socials”. 

Dia 17 la cursa esportiva de muntanya Lloseta Xtrem 2019 passà pel nostre poble. Aquest fet va provocar 
restriccions d’estacionament a  alguns carrers i es recomanà moderar la velocitat dels vehicles. 

- 6 -



 

- 
 

Dia 19 la premsa publica “Telefónica destinará otros 6,3 millones en la red de fibra óptica de Baleares”. 
El nostre poble és un dels afectats. 

Dia 22 a la biblioteca es va fer el conta contes “El Rei amb orelles de cavall”. (Vegeu més informació a 
la secció Biblioteca) 
Acte seguit, Oscar Bosch Pol i Diego del Río Martínez oferiren la xerrada “Diga´m què menges i et diré 
com ets sents”, a la sala d´actes de l’Ajuntament.  

Dia 24 excursió al Parc de Llevant. Hem 
caminat des de les cases de s'Alqueria 
Vella a s'Arenalet d'Albarca i hem conti-
nuat a vorera de la mar fins arribar a Cala 
Torta. Un dia fantàstic!  

Dia 27 es va celebrar una rueta del CEIP 
Montaura on també hi han participat la 
gent del Centre de dia. Vegeu a la foto el 
grup de pintors i pintores.  
 
MARÇ  

Dia 1 de març l’Ajuntament informa de que ahir, dia 28 de febrer, Maria Salinas va rebre la Medalla d´Or 
dels premis Ramon Llull, per la seva tasca com a voluntari cuinant pels damnificats  i voluntaris que par-
ticiparen en les tasques de neteja dels pobles del Llevant de Mallorca després de les inundacions de dia 9 
d´octubre. Ella va vol fer extensiu a tots els mancorins i mancorines que donaren aliments. Gràcies Maria 
i també a tot el poble per la seva solidaritat.  
El mateix dia 1, dia de les Illes Balears, es va publicar a premsa un article “Explosión de Ruetes” amb 
una fotografia de dia 27 de febrer on hi havia el text següent: “En Mancor de la Vall los mayores también 
se disfrazaron”.  

Al capvespre es va fer un taller infantil de màscares 
a la carpa instal·lada a la plaça d´Alt, on al vespre 
s´hi va fer el ball i concurs de carnaval. Dj Lino i el 
grup Fenómenos Band hi posaren la música.  
Les persones guanyadores del concurs foren: 
Petra Mateu, una mar contaminada de plàstics. 
Bepis, Tòfol Colon 
La parella Dolors Tevar i Biel Alorda, com a tribu 
índia que completaren amb els seus fills. 
Les Bruixes de Comafreda fou la millor comparsa. 

Es va donar un premi especial al nombrós grup de nins i nines que representaren la pel·lícula Grease, tant 
amb vestimenta, complements i balls. 
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Dia 2 un nombrós grup de 
Mancor va participar amb 
la carrossa Soim Sabana a 
la rua d’Inca l’endemà a la 
de Lloseta. 

Dia 3 la rueta infantil va 
omplir de colorins el po-
ble. Amb sortida a la pla-
ça d’Espanya i arribada a 
la plaça de l’Ajuntament 
on el grup Esclafit les va 
fer ballar una bona estona. 

Dia 5 al capvespre la rueta del nins i 
nines de l´escoleta tira-tira arribà a la 
plaça de l’Ajuntament. Més tard, i per 
acabar les festes de carnaval, una co-
mitiva fúnebre va desfilar fins la plaça 
de Baix. La Valltukada donà el to i el 
ritme, les ploradores bramaren i el dol 
fou cremat. Es torraren sardines. 

Dia 6 l’Ajuntament informa de que un grup de voluntaris està fent feina 
per dur a terme una colònia de moixos i en fan un recompte. Es demana 
que qui tengui moixos que surtin al carrer els posi un collar per no con-
fondre amb els moixos salvatges.  
Aquest dia es va exposar un mural ple de missatges amb el títol “Escriu el 
que no s´ha d´oblidar” a l’Aajuntament, realitzat per usuaris del Centre 
de Dia. Han participat en la celebració del Dia de la Dona. 

Dia 7, per a celebrar el dia internacional de la Dona, es va fer un taller de 
moviment gratuït a càrrec de Myriam K. Martino. Després es presentaren 
les activitats programades per a dones durant l´any 2019. Acabà la jornada 
amb un sopar de dones on cada una va dur qualque menjar per compartir.  
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Dia 8 la premsa es fa ressò de que l’Agència de Defensa 
del Territori informa de la demolició d’una  vivenda, una 
caseta i una terrassa, construïda sense permís en una Àrea 
d’Especial Interès en una parcel·la de menys de 10.000 
m2.   
El mateix dia es casaren Maria Amengual Caldentey amb 
Rita Eloina Hernández Hernández. Les desitjam molta 
felicitat. 

Dia 10, l’Ajuntament tenia prevista una Visita Guiada a 
l’exposició “Huellas de Mujeres Geniales” ubicada al 

Caixa Fòrum de Palma que va ser suspesa ja que es va apuntar poca gent.   

Dia 17 es va fer una excursió familiar al Parc 
Natural de Mondragó (Santanyí). Va ser un dia 
de sol per gaudir dels paratges.  

Dia 21 la premsa informa que la Junta Electo-
ral de la Zona d’Inca ha acordat la prohibició 
del VI Fòrum Ciutadà de Mancor de la Vall 
previst, a rel de la denúncia presentada pel PP, 
que considerava que aquest acte tenia clares 
connotacions electorals. 

Dia 22 al matí es va fer el taller “Eduquem per 
a la igualtat i la prevenció de la violència de gènere” a l’Ajuntament, impartit per la psicòloga Lorna.  

El mateix dia, a la clastra de Son Collell, es va presentar el llibre “La me-
mòria de l’oracle” de Pere Joan Martorell. L’autor fou acompanyat per 
Miquel Bezares, poeta i escriptor i per Catalina Coll. L’obra obtingué el 
premi Mallorca de Narrativa 2017.  

Dia 24 en el camp 
de futbol de Turi-
xant s'han presen-
tat els equips del 
CE Montaura. 
Jugadors, entre-
nadors, auxiliars, 
directiva, patroci-
nadors, pares i mares i tota l'afició. Enhorabona a tothom per fer d'aquest 

club una gran família que comparteix futbol i bons valors. Endavant Montaura, sempre endavant! (Vegeu 
informació exhaustiva a l’apartat Presentació dels equips del CE Montaura). 
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Dia 26 es va publicar  “los Hombres del tiempo, el tesoro de la Aemet” on diu “Guillem Mateu, encarga-
do de la estación de Mancor de la Vall des de 2001” per la qual cosa fou premiat per l´agència. Enhora-
bona i gràcies per la feina feta! 

Dia 28 alguns membres del Consell Escolar, jun-
tament amb l'arquitecte municipal, ens hem reunit 
amb l'IBISEC, entitat responsable de la planifica-
ció de l'escola nova, i amb en Jordi Escudero de la 
Conselleria d'Educació. Ens han explicat l'avant-
projecte del nou edifici i tots hem estat d'acord en 
què les primeres impressions han estat molt bones. 

Di 29 a la Biblioteca a “L´hora del conte”, la Fada 
despistada va contar “La princesa que feia llaüts”. 
(Vegeu més informació a la secció de la Bibliote-
ca). 

 Més tard, i organitzat per Arrels de Mancor, amb el suport de l’Ajuntament, s’ha celebrat a la sala d’actes 
“Iniciació al tast de vi”. Tast tècnic per aprendre a gaudir del vi ecològic. Es varen tastar cinc vins ma-
llorquins, acompanyats de tapes per començar a conèixer el món del maridatge. 
El mateix dia la premsa publica la notícia de què el govern no atén la petició de Mancor de mantenir la 
ubicació de la parada del bus al lloc on està, perquè considera, que per guanyar temps en fer l’itinerari, 
s’ha d’ubicar a l’entrada del poble. La conselleria de transports ha convocat l’ajuntament per a dia 8 
d’abril per resoldre el tema. 

Dia 30 el candidat del PP a la batlia de l’Ajuntament, Pep Frontera, ha presentat la llista de la seva candi-
datura. Després es va servir als assistents una xocolatada. 

El mateix dia va morir a Biniamar la mancorina Antònia Mora Mora, Rotgera, a l’edat de 87 anys. Do-
nam el condol als seus familiars. 

Dia 31 es va celebrar un dinar per cobrir les despeses de la restauració de la corona de la Mare de Déu de 
Pasqua. (Vegeu informació més exhaustiva a l’apartat Església local) 

Joana Maria Alba Mateu 

 

E L E C C I O N S  2 0 1 9 
ELECCIONS GENERALS AL PARLAMENT ESPANYOL - DIPUTADES I DIPUTATS 

DIUMENGE, DIA 28 D’ABRIL 

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU – PARLAMENTS AUTONÒMICS  

I AJUNTAMENTS, DIUMENGE, DIA 26 DE MAIG 
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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 de dia 9 de gener de 2019 

1. Aprovació, si escau, del Pla Municipal de drogues 2018-2022. 

La Regidora, Sra. Joana Maria Alba, explica el procés de redacció del Pla de Drogues pel municipi de 
Mancor de la Vall. Fa expressa menció a que la finalitat d’aquest Pla és la de reduir en la mesura de lo 
possible la demanda i consum de drogues per part de la població, especialment en el cas dels menors 
d’edat. 
Així mateix, explica la necessitat de comptar amb un protocol d’actuacions destinades a la reeducació 
dels menors i a l’establiment d’una sèrie de mesures a aplicar en coordinació amb els pares dels menors, a 
fi de reconduir la conducta dels primers i no dependre únicament de les sancions que es puguin imposar 
com conseqüència del consum i tinença de drogues. 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres del Ple. 

2.Aprovació de les al·legacions presentades a l’Ordenança municipal de mesures per regular la 
promoció, venda i consum de begudes alcohòliques. 

El Batle explica la Proposta de mesures contingudes a les al·legacions presentades, i que es basen en la 
limitació de l’ús de les mesures alternatives a la sanció previstes al text de l’Ordenança. 
Intervé en aquest punt la regidora, Sra. Joana Maria Alba Mateu, per explicar que si bé es considera que 
es necessiten aquestes mesures alternatives a la sanció, si es tracta d’una conducta reiterativa, es possible 
que hi hagi un problema de fons que en tot cas, no pot ser assumit des d’instàncies locals. 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat dels membres del Ple. 

3. Donar compte de les Resolucions adoptades per la Batlia. 

En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats Locals de 28 de novembre de 1986 (ROF), La Secretària-Interventora dona compte dels 
Decrets de Batlia dictats des de l’anterior Ple ordinari (7 de novembre de 2018) fins a la celebració del Ple 
de 9 de gener de 2019; i que van des del número 254 fins al numero 306. 

4. Precs i preguntes 

Per part del grup municipal Popular es presenten una sèrie de preguntes, que es relacionen a continuació: 
1. En el passat plenari del mes d'octubre vàrem deixar constància de les males condicions en què es troba 
el Parc infantil de la plaça Espanya, posant en risc els nins i nines que hi van a jugar. La vostra contesta 
va ser que avisaríeu als serveis de manteniment perquè hi facin un bon repàs. Confiam amb la vostra 
paraula, i volem pensar que vàreu encomanar les feines al servei de manteniment, i per això us 
demanam: Algun membre de l'equip de Govern ha visitat aquests darrers dies el Parc infantil per poder 
veure el bon repàs que hi han fet? No adjuntam cap foto perquè volem que vós desplaceu a la zona a 
veure la llàstima que fa el Parc infantil. 

2. Seguim amb les queixes dels veïnats del carrer es Colomer per la falta d'aparcament. Aquest 
suggeriment ja el vàrem plantejar al plenari del mes de novembre, però ara com ara no s'ha posat 
solució. Entenen la contesta que ens donareu, i és cert que són molts els cotxes que disposa l'Ajuntament, 
però també s'ha d'entendre que els tres cotxes de la brigada municipal, dia si i dia també, estan aparcats 
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al carrer limitant els aparcaments de la zona. Els veïnats de la zona volen solucions, fa dos mesos ens 
comunicàreu que hi estau fent feina, nosaltres confiam amb la vostra paraula, però mentre podríeu donar 
exemple i aparcar els vehicles municipals al pàrquing del carrer es Colomer. 

3. Seguim rebent queixes que els carrers del poble de Mancor es troben bruts i abandonats. El 
manteniment dels carrers i places s'ha de fer diàriament, no deixar que la brutor dels carrers culli força, 
així donam una millor imatge del nostre poble. Volem recordar que durant la caiguda de les fulles de 
l'arbrat municipal les neteges dels carrers haurien de ser més consecutives. 

4. Quin és el cost definitiu de les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis? 

5. Quan teniu previst arrencar les herbes que neixen als laterals dels a carrers? Sabem que no estau 
d'acord amb l'aplicació d'herbicides, però vos recordam que també hi ha l'opció d'utilitzar mitjans 
mecànics com la desbrossadora o bé manuals. 

6. Heu pogut veure l'estat de deixadesa en què estan les persianes del centre de dia que donen a dins al 
pati del casal de cultura? Teniu pensat posar-les noves? 

7. A causa de la manca d'estacionament i les queixes que ens han fet arribar els veïns de la zona del 
carrer es Colomer, consideram necessari ser repetitius amb aquest tema. Des de principis del 2018 estam 
instant a cada plenari de la necessitat d'adequar els pàrquings oberts als ciutadans per evitar incidents, a 
causa del fet que s'obriren sense tenir les condicions mínimes necessàries. Passat un any encara tenim 
l'aparcament del carrer es Colomer que no disposa de llum i amb molt mal accés. En el plenari del mes 
de març dels 2018 ens comentàreu que teníeu previst posar punts de llum i adequar l'entrada, passats ja 
9 mesos, encara no està adequat i els veïnats de la zona tenen problemes per aparcar. Hi posareu 
solució? 

8. El passat plenari ens comentàreu que apareix la possibilitat que hagin de desplaçar la parada de bus a 
un altre indret del poble, a causa de possibles canvis de les línies. 
Des del Partit Popular de Mancor pensam que no s'ha de desplaçar l'aturada de bus, perquè el lloc és 
l'adequat. Fa més de 3 anys que esperam una marquesina i el dia d'avui encara no s'ha instal·lat, amb 
l'arribada dels dies de pluja i fred es fa molt difícil esperar el bus. 
Ja està bé de passar-se la pilota i demanam una solució pels ciutadans que utilitzen el transport públic! 
Ja sabeu quan es posarà? 

9. Com bé sabeu el passeig del pont és un indret del nostre poble bastant transitat, aquest fet ens indica 
que el manteniment d'aquesta zona ha de ser constant, per no dir diari. Les papereres dia rere dia es 
troben plenes, herbes que surten pels laterals del passeig, donant imatges d'abandonament que no es 
mereix el nostre poble. Teniu pensat donar-hi solució? 

10. Vàreu passar els nostres suggeriments als tècnics que varen realitzar el projecte i l'obra de 
l'embelliment del carrer és Pedragaret respecte a què la malla antiherba arribi a fer la funció que li 
correspon? Quina ha estat la contesta? 

11. El passat plenari vàrem insistir en què s'havien d'arreglar els clots del camí de la volta llarga, i 
efectivament s'han intentat arreglar sense resultats positius ara com ara. El camí hi torna haver clots 
amb l'asfalt que fuig i clots que ni s'arreglaren. Ens agradaria que vos collíssiu en responsabilitat les 
feines de manteniment per respecte als ciutadans de Mancor. 
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12. A cada plenari hem remarcat les obres mal executades de la sala polivalent del casal de Cultura (3r 
Edat), però ara ja és la deixadesa de l'equip de Govern que ens preocupa. Teniu pensat en algun moment 
ordenar, fer net i mantenir la sala? Heu pensat que un lloc que utilitzen tantes persones és necessari un 
manteniment continuat? 

13. Hem pogut veure aquests dies que s'han arreglat els cruis de la paret de pedra, de la caseta de 
transformadors de l'entrada. En aquests moments encara podem veure les pintades “Autodeterminació, 
Terra Lliure i Països Catalans”. És cert que fa anys que estan fetes i no són noves, però abans amb la 
filera arbustiva no eren visibles i ara sí! Teniu previst llevar les pintades? 

14. Quan teniu pensat pintar les persianes arreglades de l'Ajuntament i la Biblioteca Municipal? Volem 
recordar que sense la capa protectora de la pintura, i amb les pluges de l'hivern no arribaran a l'estiu! 

El Batle determina que les preguntes es contestaran per escrit a la propera sessió que se celebri, ja que 
aquestes s´han registrat el mateix dia de la sessió plenària, pràcticament a darrera hora, i no han tengut 
temps de veure-les abans del Plenari. 
 
Sessió ordinària de dia 6 de març de 2019 
1.-Reconeixement extrajudicial de crèdits pendents d’abonament o de comptabilització.  

Atès que durant el mes de gener de 2019 han arribat factures de prestació de serveis realitzats durant 
l’exercici de 2018 i que hi ha dos pagaments pendents de comptabilitzar.  
Atès que d’acord els art. 176 del TRLRHL i 20 del RD 500/1990 a càrrec dels crèdits de l’estat de 
despeses de cada pressupost només podran contreure’s obligacions derivades d’adquisicions, obres, 
serveis que es realitzin l’any natural del propi exercici pressupostari. 
Atès que s’han dut a terme en aquest sentit en l'exercici anterior determinades despeses sense consignació 
pressupostària corresponents a pagaments urgents, concretament d’una responsabilitat patrimonial, d’un 
tribunal qualificador i una fra de la SGAE. 
Considerant necessari i obligat atendre les despeses incorregudes per evitar el perjudici dels tercers 
contractants amb l'Administració i el correlatiu enriquiment injust o sense causa d'aquesta; considerant 
igualment que la imputació de les despeses a l'exercici corrent, vist l'estat actual d'execució 
pressupostària, no causarà perjudici a l'atenció de les necessitats de l'exercici corrent; considerant 
l'efectiva prestació dels serveis i subministrament de béns per part dels tercers creditors, constant factura 
acreditativa de cadascuna de les despeses degudament conformada pels responsables dels distints òrgans 
gestors de la despesa. 

ES PROPOSA  

PRIMER.- Aprovar, si escau, l’expedient de RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS per 
a la imputació al pressupost corrent de les despeses dutes a terme en l'exercici anterior, no imputats en el 
seu moment per falta de consignació pressupostària, o per haver-se presentat de forma extemporània, per 
valor de 17.123 euros 
Es passa a votació, i s´aprova amb els cinc vota a favor de l´equip de govern, i l´abstenció del grup 
municipal del Partit Popular 

2.-Aprovació, si escau del complement de la prestació per baixa laboral fins al 100% de retribucions 
pels treballadors municipals.  
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Atès l’establert a la Disposició Addicional cinquanta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018, on es contempla la possibilitat de que s’aprovi 
l’aplicació d’un complement de prestació per baixa laboral fins al 100% de les retribucions.  
Atès que aquesta possibilitat té, per tant, fonament legal per dur-se a terme i que no suposa un increment 
significatiu de despesa, ja que es pagaria el total  
Atesa la reunió de Mesa negociadora del personal municipal on es valora favorablement la implantació 
d’aquest complement que cobrirà el cost retributiu fins al 100% de les retribucions en casos d’incapacitat 
temporal dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mancor de la Vall des del començament de 
l’incapacitat temporal; sempre que el treballador/a presenti el part justificant de la baixa des del primer 
dia. 

ES PROPOSA:  

PRIMER.- Aprovar, si escau, l’establiment d’un complement retributiu de fins al 100% de les 
retribucions en els casos d’incapacitat temporal, de qualsevol dels treballadors de L’Ajuntament de 
Mancor de la Vall, que sumat a la prestació del Règim de la Seguretat Social, arribi fins a un màxim del 
100% de les retribucions fixes del mes de començament de l’incapacitat temporal; sempre que el 
treballador presenti el part justificant de la baixa des del primer dia. 

SEGON .- Aquest acord serà d’aplicació a partir de la seva aprovació.  

Es passa a votació i s´aprova per unanimitat 

3.- Aprovació del Complement de carrera professional 

Atès que la legislació bàsica estatal i la normativa autonòmica de referència permès l’aprovació d’un 
complement de carrera professional pels empleats públics.  
Considerant l’informe emès per la Secretària Municipal on es determinen les característiques i 
condicions que ha de reunir aquest complement de carrera professional.  
Ateses les precisions fetes a aquest informe.  
Vista la negociació favorable efectuada amb el personal de l’Ajuntament al respecte d’aquesta proposta.  
En base als fets i fonaments de dret exposat,  

ES PROPOSA 

PRIMER.- Que pel Ple de l’Ajuntament de Mancor s’aprovi inicialment el complement de carrera 
professional pels treballadors i treballadores, que es regularà amb el seu reglament, i que va vinculat a 
l´antiguitat del treballador, i la seva formació. 

Es passa a votació i s´aprova per unanimitat. 

4.-Modificació de conveni de personal laboral de l’Ajuntament de Mancor de la Val.l 

Atès que el Conveni de Personal laboral de l’Ajuntament de Mancor de la Vall va aprovar-se pel Ple amb 
data 5 de juliol de 2017. 

Atès que s’han detectat a l’hora de la seva aplicació una sèrie d’errades al text definitiu del conveni, que 
va aprovar-se pel Ple, ja que desprès de les negociacions varen efectuar-se modificacions i aquestes no es 
varen recollir al text definitiu.  
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Atès també que a l’hora de l’aplicació del Conveni s’han detectat una sèrie d’articles, sobre els quals 
resulta adient clarificar la seva interpretació, a la fi d’eliminar la inseguretat jurídica que genera als 
empleats i empleades.  

Considerant així mateix que hi ha parts al Conveni que copien literalment la llei i que davant els canvis 
normatius existents, es trobin desfasats, com és el permís de paternitat.  

Considerant que cap de les modificacions preteses suposen un detriment dels drets dels empleats i 
empleades, sinó l’adequació d’allò negociat al seu dia amb el text i la millora de la redacció als efectes de 
facilitar la interpretació del Conveni.  

ES PROPOSA: 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la modificació parcial del Conveni Col·lectiu pel Personal Laboral de 
l’Ajuntament de Mancor de la Vall, en les condicions esmentades anteriorment.  

SEGON.- Si aquesta modificació resulta aprovada pel Ple, com òrgan competent, i una vegada signat el 
text modificat, haurà de presentar-se davant l’Autoritat Laboral competent als efectes del seu Registre en 
el termini de 15 dies des de la seva signatura.  

5.-Proposta d'aprovació de conveni entre l’Ajuntament de Mancor de la Vall i el Consell Insultar de 
Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.  

Atès que amb data 19 de desembre de 2018 es va emetre notificació per part del Consell de Mallorca de 
l’acord adoptat pel Consell Executiu de data 5 de desembre de 2018, en la qual es comunicava 
l’aprovació dels paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos i el model de Conveni i annexes entre el 
Consell Insultar de Mallorca i els diferents Ajuntaments de l’illa per al desenvolupament i ordenació dels 
serveis bibliotecaris públics dels municipis.  
Considerant que el Consell de Mallorca demana l’aprovació del Conveni per part del Ple de cadascuna de 
les Corporacions.  

ES PROPOSA 

PRIMER.- Que pel Ple de la Corporació s’aprovi el Text del Conveni a signar per al desenvolupament i 
ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi.  

SEGON.- Que pel Ple de la Corporació s’habiliti al Batle President de l’Ajuntament per procedir a la 
signatura del Conveni.  

TERCER.- Que es doni trasllat al Consell de Mallorca del resultat d’aquesta Proposta.  

6.- Respostes a les preguntes fetes pel grup municipal del Partit Popular al mes de gener. 
1. En el passat plenari del mes d'octubre vàrem deixar constància de les males condicions en què es troba 
el Parc infantil de la plaça Espanya, posant en risc els nins i nines que hi van a jugar. La vostra contesta 
va ser que avisaríeu als serveis de manteniment perquè hi facin un bon repàs. Confiam amb la vostra 
paraula, i volem pensar que vàreu encomanar les feines al servei de manteniment, i per això us 
demanam: Algun membre de l'equip de Govern ha visitat aquests darrers dies el Parc infantil per poder 
veure el bon repàs que hi han fet? No adjuntam cap foto perquè volem que vós desplaceu a la zona a 
veure la llàstima que fa el Parc infantil. 
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Al mes d´octubre no ferem plenari. Estam pendents de pressuposts per dur-hi a terme unes 
actuacions de millora. 

3. Seguim rebent queixes que els carrers del poble de Mancor es troben bruts i abandonats. El 
manteniment dels carrers i places s'ha de fer diàriament, no deixar que la brutor dels carrers culli força, 
així donam una millor imatge del nostre poble. Volem recordar que durant la caiguda de les fulles de 
l'arbrat municipal les neteges dels carrers haurien de ser més consecutives. 

Els treballedors de la brigada municipal ja hi estacionen els vehicles al parking, i se l´ha dotat de 
llums. L´empresa responsable de la neteja viaria ja ha estat advertida, i saben que han de millorar-
ho. 

4. Quin és el cost definitiu de les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis? 

Vos adjuntam annex amb el cost, i el llistat de factures 

5. Quan teniu previst arrencar les herbes que neixen als laterals dels a carrers? Sabem que no estau 
d'acord amb l'aplicació d'herbicides, però vos recordam que també hi ha l'opció d'utilitzar mitjans 
mecànics com la desbrossadora o bé manuals. 

S’hi estan actuant en la mesura de les possibilitats del nostre personal. També s´estan cercant 
herbicides ecològics, que causin poc impacte al medi ambient. 

6. Heu pogut veure l'estat de deixadesa en què estan les persianes del centre de dia que donen a dins al 
pati del casal de cultura? Teniu pensat posar-les noves? 

Ja hi ha un fuster del poble que hi està treballant. 

7. A causa de la manca d'estacionament i les queixes que ens han fet arribar els veïns de la zona del 
carrer es Colomer, consideram necessari ser repetitius amb aquest tema. Des de principis del 2018 estam 
instant a cada plenari de la necessitat d'adequar els pàrquings oberts als ciutadans per evitar incidents, a 
causa del fet que s'obriren sense tenir les condicions mínimes necessàries. Passat un any encara tenim 
l'aparcament del carrer es Colomer que no disposa de llum i amb molt mal accés. En el plenari del mes 
de març dels 2018 ens comentàreu que teníeu previst posar punts de llum i adequar l'entrada, passats ja 
9 mesos, encara no està adequat i els veïnats de la zona tenen problemes per aparcar. Hi posareu 
solució? 

És la mateixa resposta a l´anterior pregunta. 

8. El passat plenari ens comentàreu que apareix la possibilitat que hagin de desplaçar la parada de bus a 
un altre indret del poble, a causa de possibles canvis de les línies. 
Des del Partit Popular de Mancor pensam que no s'ha de desplaçar l'aturada de bus, perquè el lloc és 
l'adequat. Fa més de 3 anys que esperam una marquesina i el dia d'avui encara no s'ha instal·lat, amb 
l'arribada dels dies de pluja i fred es fa molt difícil esperar el bus. 
Ja està bé de passar-se la pilota i demanam una solució pels ciutadans que utilitzen el transport públic! 
Ja sabeu quan es posarà? 

S´està en contacte permanent amb el Consorci de Transports de Mallorca, i se´ls ha advertit que no 
s´aceptarà per part dels usuaris un canvi d´ubicació. Pel que fa a la marquesina, si a finals de març 
no s´ha instal·lat, l´instal·larem des de l´Ajuntament. 
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 9. Com bé sabeu el passeig del pont és un indret del nostre poble bastant transitat, aquest fet ens indica 
que el manteniment d'aquesta zona ha de ser constant, per no dir diari. Les papereres dia rere dia es 
troben plenes, herbes que surten pels laterals del passeig, donant imatges d'abandonament que no es 
mereix el nostre poble. Teniu pensat donar-hi solució? 

S´hi està actuant amb bastanta freqüència. 

10. Vàreu passar els nostres suggeriments als tècnics que varen realitzar el projecte i l'obra de 
l'embelliment del carrer és Pedragaret respecte a què la malla antiherba arribi a fer la funció que li 
correspon? Quina ha estat la contesta? 

Ho tenen present, i ho solventaran.  

11. El passat plenari vàrem insistir en què s'havien d'arreglar els clots del camí de la volta llarga, i 
efectivament s'han intentat arreglar sense resultats positius ara com ara. El camí hi torna haver clots 
amb l'asfalt que fuig i clots que ni s'arreglaren. Ens agradaria que vos collíssiu en responsabilitat les 
feines de manteniment per respecte als ciutadans de Mancor. 

Els ciutadans de Mancor tenen tot el nostre respecte, especialment en la gestió dels seus imposts, en 
que no es malbaratà un sol euro. 
12. A cada plenari hem remarcat les obres mal executades de la sala polivalent del casal de Cultura (3r 
Edat), però ara ja és la deixadesa de l'equip de Govern que ens preocupa. Teniu pensat en algun moment 
ordenar, fer net i mantenir la sala? Heu pensat que un lloc que utilitzen tantes persones és necessari un 
manteniment continuat? 

Si han fet les reparacions pertinents. 

13. Hem pogut veure aquests dies que s'han arreglat els cruis de la paret de pedra, de la caseta de 
transformadors de l'entrada. En aquests moments encara podem veure les pintades “Autodeterminació, 
Terra Lliure i Països Catalans”. És cert que fa anys que estan fetes i no són noves, però abans amb la 
filera arbustiva no eren visibles i ara sí! Teniu previst llevar les pintades? 

Sí 

14. Quan teniu pensat pintar les persianes arreglades de l'Ajuntament i la Biblioteca Municipal? Volem 
recordar que sense la capa protectora de la pintura, i amb les pluges de l'hivern no arribaran a l'estiu! 

Quan acabem de netejar els carrers i reparar altres rompudes 

7.- Precs i preguntes del grup municpal del Partit Popular 

1.-Ens agradaria saber quin és l’itinerari que segueix l’empresa encarregada de la neteja dels carrers, ja 
que hi ha carrers del poble que fa anys que no passa l’agranadora. 

L´empresa concessionària del servei d´aigües té l´obligació de fer nets el carrers del poble una 
vegada a la setmana. Han de fer cada setmana el casc antic, el centre del poble, i després una 
setmana una meitat del poble, i l´altra setmana l´altra. Així i tot, quan algun veí ens ha notificat que 
pel seu carrer ha notat que fa estona que no hi passen, se´ls ho ha comunicat, i hi han anat. 
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2.-Quin és el cost desglossat de les festes de carnaval? 

Encara no hem rebut les factures dels proveedors, però els pressuposts que manejam són als 
voltants dels 3.000 euros totes les activitats. 
3.-Seguim amb les queixes dels veïnats del passeig del pont, seguim amb l’herba que surt dels laterals i d’enmig de 
les rajoles i seguim amb les papereres arrebossar. Hi posareu solució? Aquest ja és un tema molt repetit i pensam que 
no vos colliu les funcions amb serietat, perquè si no ja estaria solucionat, perquè no resulta tan difícil de gestionar. 

Sí 

4.-Després de les actuacions de l’empresa Lartisan el passat mes de setembre, es té pensat fer alguna 
actuació més per reforçar les fetes? Ens informen que s’han tornat a veure rates pel passeig del pont, al 
nou parc verd i al Casal de Cultura. 

Des de la intervenció que va fer Lartisan, no hem rebut més queixes aquí a l´Ajuntament, ni de paraula, ni 
per escrit. Si ens arriben evidentment, hi actuarem. 

5.-Teniu pensat arreglar i mantenir les jardineres que hi ha a la Plaça Espanya? Fa mesos que la tela 
antiherba ja no fa cap funció. 

Estam a l´espera d´un pressupost d´un picapedrer de Mancor per, si ens entenem amb el preu, 
enllosar-ho. També es repassaran les engronsadores que hi ha, i s´eliminarà part dels xiprers, i que en 
aquesta zona estan molt atapeïts, molestant alguns dels veïnats de la zona. De cara el proper Pla 
d´Inversions Municipals del Consell Insular pel 2019-2020, les ajudes per zones accessibles han de ser 
d´un mínim de 15.000 euros, i destinades majoritàriament a parcs infantils accessibles. Si seguim en el 
govern municipal, o bé si hi ha el Partit Popular al capdavant del consistori aquesta seria una bona 
manera de finançar una millora més àmplia en la Plaça Espanya. 

Precs: 

1.-És cert que des de l’Ajuntament s’han instal·lat papereres per mantenir els carrers nets d’excrements 
d’animals, però així i tot els carrers estan bruts i no només d’excrements d’animals sinó de papers i plàstics. 
Tenir els carrers nets de Mancor és feina de tots però és responsabilitat de l’Ajuntament garantir que es puguin fer 
servir les papereres i no estiguin sempre a arrebossar. 

Totalment d´acord, les papereres no són un lloc on depositar-hi bosses de fems, com es fa. 

2.-Seria possible que quan es col·loquin els senyals de trànsit es posin baix de les voreres, així evitam 
molèsties als vianants i possibles incidents innecessaris. 
I per altra banda, seria un detall per part vostra no prohibir l’aparcament un dia abans de l’activitat, 
així evitam molèsties en els veïnats de la zona, ja que no disposen de tants de llocs per aparcar els cotxes. 

El Policia Local ens ha presentat un sistema que utilitzen en alguns pobles com Marratxí, a fi de 
que els senyals puguin quedar clavats al terra. Estam en contacte amb ferrers perquè ens passin 
preu d´aquests elements, que començaríem per instal·lar en aquelles zones on més habitualment es 
restringeix l´estacionament. 
Pel que fa als terminis per posar els senyals, normalment entre les 72 i les 48 hores abans de l´acte 
estan col·locats, si per error alguna vegada ens hem equivocat, que no ens consta, demanam 
disculpes. 
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ARA HA FET VINT ANYS ... 
 
Del que passà a Mancor durant el primer trimestre de 1999 recordam el següent:  

GENER 
Dia 2 pujaren més de 200 persones a Santa Llúcia per gaudir de la tradicional xocolatada oferida per l’Ajuntament. 
El mateix dia el Cor Parroquial oferí un concert al temple parroquial baix la direcció de Jaume Gual, acompanyat a 
l'orgue per Bartomeu Ripoll, actuant de solistes Magdalena Grau i Bartomeu Mora.  

Dia 8 l'Ajuntament organitzà una excursió al puig Tomir on hi participaren 110 excursionistes.  
Dia 11 començaren les obres al carrer Metge Josep Mateu corresponent al Pla Mirall.  

En el fogueró del dia anterior a Sant Antoni es repartiren més de 500 racions de llom i xuia. A les beneïdes de Sant 
Antoni els premis atorgats foren: animals, el cavall Aspid-F de Llorenç Balaguer, el mul de Joan Perelló i el ca de 
Joan Moranta Frontera. El premi per a comparses s'adjudicà als "Enllosadors”. El primer premi de les carrosses fou 
per "Siurells", el segon per "Sínia" i el tercer per "Blancaneus.  

Dia 31 una nevada blanquejà el poble.  

FEBRER  
Dia 3 començaren les obres de millora de la car-
retera a Inca que se centrarien en els creuers de 
Biniamar i Selva i en el pont sobre el torrent de 
Biniatzent. El mateix dia la premsa insular in-
formava que a Mancor s'havien introduït bitllets 
falsos de 10.000 pessetes, produint-se certa alar-
ma entre la població. 
En el ball de carnaval de dia 13 els premiat en el 
concurs de disfresses foren: Individuals: primer 
premi Miquel Vallés Montiel; segon, Francisca 
M. Mora i tercer Macià Colom Jaume. Per pare-
lles: primer premi Dolors Tevar i Miquel Mora; segon, Francisca Martín i Joan A. Pou; quedant el tercer desert. 
Per grups: primer premi "Xineses i xinesos”; segon, "La Pureza" i el tercer ex-equo "Collidors de cotó” i "Papa-
llones". No se celebrà l'enterro de la sardina en senyal de dol per la mort sobtada de Jaume Morro, Fressa.  
Dia 25 a Pollença es reté un homenatge al cuiner mancorí Arnau Mir, de cas Regidor.  

MARÇ  
Dia 12 es reobrí la botiga nova de la plaça de Dalt a càrrec de Rafael Pujadas. Que dia 24 començaren les obres de 
reasfaltat de la carretera a Santa Llúcia. L'entrevista del trimestre fou dedicada a Maria Mora Mora, Rotgera. 
El CE MONTAURA, en la categoria de Regional Preferent, al finalitzar el trimestre, ocupava el lloc 16 entre 21 
equips participants.  
Durant el trimestre moriren: dia 6 de febrer, Francisca Morro Martorell de can Roig, més coneguda per na Bartola, 
als 86 anys; dia 16 de febrer, Jaume Morro Rotger, Fressa, als 72 anys; dia 5 de març, a Esporles el mancorí Jaume 
Pou Martorell, Vellaco als 78 anys; dia 6 de març, a Inca, Bernardí Català Martorell, Cabassó, als 72 anys; i dia 10 
de març, al Port de Pollença, Joan Mora Vallcaneres, Rotgera, als 90 anys. 
Es casaren: dia 13 de març Maria A. Coll i Antoni Josep Navas i el mateix dia Maria Vallori i Joan Seguí.  

Durant el trimestre no es va registrar cap naixement. 

(De Montaura, núm. 46)        

           Gabriel Fiol Mateu 

Xinesos i xineses que guanyaren el 1r premi, Carnaval 1999 
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PILAR MAIRATA MARTORELL, Coric 
 

l passat dia 8 de març, dia internacional de les Dones, que enguany s’ha celebrat amb molta força i 
amb manifestacions per tot arreu en contra del masclisme, davant tant d’atacs i mort a les dones, 

acudírem a ca na Pilar de can Coric, per fer l’entrevista del trimestre de la nostra revista. 
Un cop explicat el funcionament i com es desenvoluparia l’entrevista, posada en marxa la nostra enregis-
tradora, asseguts entorn d’una taula camilla, encetàrem la conversa. 

Com solem fer sempre li demanam a na Pilar, quan vares néixer? 
Vaig néixer el dia 12 d’octubre de 1938, l’octubre passat vaig fer vuitanta anys. 

Dia 12 d’octubre és el dia del Pilar, es per això que et posaren aquest nom? 
Sí, jo havia de ser Pereta, aquest era es nom de sa padrina des Rafals, de Pilar no n’hi havia a sa famí-
lia. És curiós que jo som Pilar Pereta, encara que sempre m’han dit Pilar i tothom em coneix per aquest 
nom. A sa meva germana li posaren es nom de Francisca perquè aquest era es nom de sa padrina de ca 
na Coric. 

Saps a quina casa vares néixer? 
A cas Músic, que està en es camp.  

La gent major segur que sap on és cas Músic, però tenint en compte que hi ha gent que no ho sap, ens 
podries dir on es troba aquesta finca? 
De sa rotonda que hi ha entrant en es poble des d’Inca, agafant el camí a la dreta, que va a ses quartera-
des, just passat es pont, també a la dreta es troba aquesta finca. Tots es germans vàrem néixer allà, ex-
cepte es dos darreres, en Tomeu i na Francisca, que varen néixer dins Mancor. 

Quan passàreu a viure a Mancor? 
Jo només tenia un any i passàrem a sa 
casa de darrera ca teva. 

Quins eren els noms dels teus pares? 
Mun pare nomia Biel Mairata 
Bennássar, era en Biel des Rafals i curi-
osament tots es germans seus varen néi-
xer en es Rafals i ell, que era es major, 
va néixer a sa possessió de Muntanya i 
estava registrat al registre Civil de Po-
llença. Sa mare era de Pollença i es seu 
pare era de Caimari. Varen tenir set 
fills. Tenguérem un tio capellà que era 
Tomeu Bennássar, que va estar a Alaró 
de rector. 
Mu mare nomia Francisca Martorell Mateu de ca na Coric, eren sis germans, tres homes i tres dones, mu 
mare era sa tercera. 

E 

Els pares de na Pilar, Biel d’es Rafals i Francisca “Coric” 
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Tu quant de germans has tengut? 
Érem quatre homes i dues dones. Es major era en Miquel, després en Pep, en Biel, jo, en Tomeu i na 
Francisca. Tots són morts, excepte na Francisca i jo.  

 

 
On anares a escola? 
Sempre vaig anar a ca ses monges. Vaig anar amb sor Esperança, sor Pietat i sor Irene. Hi vaig anar 
fins que vaig haver de deixar quan va néixer en Tomeu i na Francisca perquè havia d’ajudar a mu mare. 
Mu mare sempre va brodar a ca nostra, no va fer feina fora de casa, perquè en tenia molta a ca nostra i 
quan podia brodava. Jo li ajudava en ses feines de la casa i també aprenia de brodar devora ella. 

Ton pare quina feina feia? 
Mon pare sempre feia feina en es camp. Va estar molts anys en es Rafals, sa padrina estava allà. Llavors 
es germans se disgustaren i ell va passar a fer feina pes camp. També en va fer una temporada a sa pos-
sessió de Cuba, segar, batre, guardar ovelles, etc. Va fer feina per Mancor i també a sa Casa d’Amut en 
es Clot d’Almedrà.     

Tornem a l’escola. A ca ses Monges només hi anaven les nines? 
No. També hi havia nins. Jo tenc una foto on tu hi ets —es dirigeix a Biel Pocoví—. Allà hi havia dos 
grups un de nines i un altre de nins. 

Qui recordes de les nines com tu d’aquell temps? 
Hi havia na Marí de can Miquel d’Escorca, n’Antònia de can Bernat, na Joana Gallineta, ses germanes 
d’en Biel (Pocoví), na Maria Rata, na Margalida de s’Hort, ses bessones del tio Tomeu, es germà de mun 
pare, na Maria i na Paca de can Prim i altres que ja eren més grans que noltros. Érem moltes.  

Quan feres la primera comunió, que tenies set o deu anys? 
Vaig fer dues comunions, perquè retés com feien llavors, les vaig fer a sis i a nou anys. Anava avançada, 
normalment es feia a set i deu anys. 

El dia que els seus 
pares celebraven 

les noces d’or. 
A la foto hi ha les 
esposes dels tres 
germans casats. 
Hi manquen els 

esposos de na Pilar 
i na Francisca. 

Els dos nins són el 
fill d’en Miquel i 

d’en Biel. 
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Feines en el camp n’has fet? 
No. Sempre he estat a ca nostra. Però record que en una ocasió vaig anar a fer feina a sa Casa d’Amunt. 
Mun pare feia feina allà i mos digué a jo i na Francisca si hi volíem anar una setmana a collir garroves. 
Noltros vàrem di que sí, hi anàrem. Record que hi havia llubineres i mos ho feien passa malament. Pas-
sada sa setmana no hi volguérem tornar, mos va bastar.   

Parlem un poc ara de les teves joventuts. Quan començares a festejar? 
Vaig començar a festejar en Ramon quan tenia desset anys, el vaig conèixer a santa Llúcia. Llavors esta-
ven a santa Llúcia en Jaume, es germà d’en Ramon, i sa seva dona na Margalida de santa Llúcia. Record 
que era es dia de sa romeria, que aquell any va ser dia 23 d’abril. Estàvem dretes allà i va venir en Ra-
mon i mos va oferir cadires i es va asseure devora noltros i ja va estar. Després festejàrem una sèrie 
d’anys i es passeig que fèiem era per sa carretera des de Son Morro fins en es pont.  També feim voltes 
per dins es poble. Festejàrem set anys. 

No vas festejar ningú abans? 
Va venir un selvatgí, però molt poc temps. 

Quines diversions hi havia llavo-
res? 
En Pruna que mos feia cine. 
Llavors posaren es Teleclub, 
però noltros ja érem casats.  

Quan vos casàreu? 
Mos casàrem a Lluc, perquè feia 
poc que s’havia mort son pare 
d’en Ramon, el dia 16 de no-
vembre de 1963. Jo l’octubre 
anterior havia complit es vint-i-
cinc anys.  

De casats on vàreu viure? 
On ara viu na Damiana de can 
Prim, devora sa plaça, en es carrer des Fang (conegut pes carrer de ses solls). Sa casa era de son pare 
d’en Montserrat. Abans hi havia estat en Pedro, es germà d’en Ramon, i n’Antònia, sa germana d’en 
Montserrat. Allà hi va néixer es nostre fill Ramon, sa nina na Catalina va néixer a Palma.  

No vàreu viure sempre en aquesta casa? 
No, més endavant vàrem passar a viure a sa casa on viu na Paquita d’en Barona, on va viure n’Elionor 
d’en Toniet de la Sala, devora on estava en Robert Jaras. Només hi estàrem deu mesos, després ja ven-
guérem aquí. Amb na Francisca, sa meva cunyada, mos posàrem d’acord per comprar-ho i ella estava a 
baix i noltros a dalt. 

 

Na Pilar i en Ramon el dia de les seves noces 
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Quina feina feia aleshores en Ramon? 
Feia feina a Inca a sa marmoleria de can Pelat. Allà també hi feien feina en Bernat de can Patró  i en 
Biel de sa Tanqueta.    

Abans d’anar com a donats a santa Llúcia, en Ramon va fer altres feines? 
Sí, un temps es va dedicar a comprar oliva a diferents llocs, la collien i la venien. També fruita, amb al-
tres persones. Una vegada amb es meu germà Pep, varen comprar oliva a Comassema i llavor la duien a 
vendre al mercat i a particulars.  

Quant fills heu tengut? 
Tenguérem una filla i un fill, na Catalina i en Ramon, hi havia 
només desset mesos entre es dos. En Ramon ahir va fer cinquan-
ta-tres anys i na Catalina en tendria cinquanta-quatre i en es mes 
d’octubre en faria cinquanta-cinc. 

Quan va morir la filla Catalina? 
Tenia dotze anys, 
va morir l’any 
1977. Aquest fet 
mos va causar un 
disgust molt gran 
que encara perdu-
ra dins mi i no 
oblidaré mai. Va 

morir d’un carci-
noma en es fèmur 
esquerre. Li varen 

amputar una cameta i mos pensàvem que es curaria, per-
què anava a escola i pareixia que ho treuria, però va mo-
rir. Va estar denou mesos malalta.    

Sé que teniu nets? 
Sí. En Ramon té dos fills, un que té vint-i-un any i l’altre 
en té quinze. Es major va a sa Universitat i estudia 
d’enginyer agrònom, ja fa tercer curs. Es petit va a 
s’Institut Pau Casasnoves perquè volgué anar on havia 
anat es seu germà, ell fa ESO.   

Supòs que te dus bé amb ells i estimen molt la padrina? 
Sí, beníssim, una monada. És molt graciós. En Biel (Pocoví) mos va fer una foto es dia de ses Quintades, 
a na Paca “Francinaina” i jo. Li vaig mostrar sa foto i li vaig dir: “Toniet, mira quina foto més guapa, 
no ho pareix que tengui vuitanta anys”. Ell em va contestar: “No, padrina, de vuitanta-dos o tres”.  Des-
prés per arreglar-ho em digué: “No, padrina, de setanta-nou”. Me’n va llevar un. 

La seva filla Catalina, morí als 12 anys 

Els dos fills, en Ramon 

i na Catalina 
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Parlem un poc ara de la vostra anada a 
santa Llúcia com a responsables, diria 
donats del santuari. 

Hi havia encara don Jaume Bonet i ses 
missioneres. Va ser ell que va proposar 
a en Toni Bennássar, que era es rector 
de Mancor i es capellà responsable des 
santuari, perquè noltros anàssim allà 
d’alt. Ses missioneres després ho deixa-
ren.  
Noltros acceptàrem, hi anàrem allà dalt 
amb ses meves ties. Es responsable érem 
sa tia Maria i jo, en Ramon i sa tia Mar-
galida eren també allà i mos ajudaven 
quan els necessitàvem.   

En nostre fill Ramon tenia tres anys, per tant ara fa cinquanta anys, més o manco, devia ser l’any 1969. 

Quines feines fèieu allà? 
Ho feim tot, es menjar, neteja, etc. A vegades llogàvem gent, venia molt na Margalida “Bossa”. També ja 
a lo darrer, venien dues monges de ses que després passaren al santuari per ajudar-nos. En Toni Ben-
nàssar va demanar a sa Congregació de què es fessin càrrec permanentment des Santuari, perquè noltros 
ho volíem deixar. En principi ho oferiren a ses monges de la Caritat, però trobaren que no es podia fer 
un mal paper a ses monges que ja venien a ajudar-nos, feia un temps. 
Era aleshores sa Superiora General de sa congregació sor Catalina Gomila, que més endavant va ser sa 
superiora de la casa d’Exercicis i va residir en es santuari. 

Fins quan estàreu a santa Llúcia? 
Noltros hi estàrem sis anys, del 69 fins al 75. Ses monges assumiren definitivament sa direcció de sa Ca-
sa d’Exercicis el 17 d’octubre de 1974, noltros estarem un temps amb elles. Llavors baixàrem perquè sa 
nina ja no estava molt fina. En Tomeu Català era es rector de Mancor. 
Passàrem després a can Bernat, però ho deixàrem ben aviat perquè sa nina ja no estava bé. 

Passem a l’actualitat, quan va morir el teu espòs, en Ramon? 
Va morir es dia de sant Miquel, 29 de setembre de l’any 2015.  

Supòs que participes a l’Associació dels Amics de la Tercera Edat? 
Sí, a ses excursions, sopars, dinars, etc. A tot lo que podem anar, hi anam.  

També sabem que cada dia teniu una bona rotllada, amb un bon grup per berenar o fer un cafetet. 
Una rotllada sense homes. És sa cosa millor des dia que tenim, és s’hora millor des dia. 

Deveu esmolar bé sa garrova. Quantes sou? 
Devers 10 o 11. Feim una bona bugada, mos passam tothom per sa garrova. També n’hi ha que mos ar-
reglen a noltros. Hi ha també altres fronts. 

En Ramon i na Pilar, acompanyats dels seus nets 
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Li coment que avui, dia 8 de març, per ser es dia de les Dones, ho deveu haver celebrat amb més solemni-
tat i li heu pegat més fort. 

Sabem també que participes en els viatges de l’Imserso, perquè coincidírem en un viatge a Valladolid? 
Sí, ara ja en tenim un de programat i pagat. Hem d’anar a Terol.   

M’agradaria ara que em parlassis de la 
mort del teu germà Tomeu. Era l’any 
1985 quan un bon dia tot el poble de 
Mancor es va sentir trasbalsat per la notí-
cia del l’assassinat del teu germà.  Que 
va suposar per la família? 
Un grup d’amics, alguns feien feina al 
taller de ca “s’Ullot”, tenien vacacions, 
en Guiem “Xorquet”, en Joan “Barra-
queta”, en Biel de na Malén, en Joan de 
ca sa tia “Biniarroiera”, anaren a fer un 
dinar de paella a l’àrea recreativa, prop 
de Binifaldó, a sa carretera que va de 
Lluc a Pollença. 
Hi havia allà un guàrdia de can March, 
amb la seva dona i dues ninetes. En Joan 
Barraqueta va fer una broma a aquelles 
ninetes i les va dir: “ninetes voleu esser 
meves que jo no en tenc cap de nineta?” Es 
guàrdia se va posar tot furiós. En Tomeu 
nostre se va aixecar i li va dir: “Ara trobes tu que per fer aquesta broma t’has de posar d’aquesta mane-
ra”. Se’n va anar al cotxe, va agafar una pistola i el va crivellar, va morir a l’acte. Va ser un desastre. 

Es va fer judici? 
Sí, el va defensar s’advocat Parera que no el puc veure. Es va fer un judici lo més brut i lo més “asca-
rós”. Clar tot comprat per can March, amb testimonis falsos. Es dia des judici molts de mancorins ana-
ren al jutjat i estaven defora. A mun pare no el deixaren entrar, el varen fer esperar defora. 

Els vostres pares reberen algun tipus d’indemnització? 
Sí, les donaren doblers, però lo que volíem era que aquest anàs a presó i va desaparèixer i no hi va anar. 
En March el va protegir. 

Bé, abans d’acabar, què penses des jovent d’avui, tu que tens dos nets? 
N´hi ha un que no surt i s’altre que no entra. Es major no entra i al petit l’han de fer sortir. Es petit havia 
programat, amb un grup d’amics que juguen a futbol, anar al cine a Festival Parc amb so tren. Sa mare 
les volia acompanyar i ell li va dir: “Ara, què diran es meus amics, no volem anar amb so tren. Tu me 
dius que no surt i ara que ho vull fer mos vols acompanyar”. 

Fotografia actual de na Pilar 
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Jo m’entenc molt bé amb tots dos i m’estimen molt. 
També es meu fill no passa dia que no vengui a veure’m, cada horabaixa. Si qualque dia no pot venir me 
telefona i m’ho diu.  

Quins són els teus desitjos per al poble de Mancor? 
Jo desig a tothom lo millor del món, però així com estan ses coses, no sé com anirà. Jo sempre he viscut 
a Mancor i m’agrada molt es meu poble. M’agrada que parlin de Mancor i que es poble sigui conegut. 
Es meu net no se n’ha volgut anar a estudiar fora per no deixar sa roqueta, perquè li agrada molt Man-
cor.  

Havíem passat una estoneta recordant moltes coses del nostre poble i molts d’esdeveniments. Un horabai-
xa agradable. En Biel va fer unes fotos a na Pilar i acordaren cercar algunes fotografies de les que guar-
den a la família per adjuntar a la nostra entrevista. 
Ens acomiadàrem desitjant salut a na Pilar i als membres de la família, per molts anys. 

Jaume Gual Mora 

 
 

CALENDARI DE LES FESTES A BALEARS DE L’ANY 2019 

l Consell de Govern de les Illes Balears va aprovar, a proposta de la Conselleria de Treball, Comerç i 
Indústria, el calendari dels dies festius de caire nacional i autonòmic per a l’any 2019 en l’àmbit de 

les Illes Balears, amb la conformitat de les entitats sindicals i empresarials de Balears. 

La relació dels dies festius és la següent: 
1 de gener, dimarts, festa de Cap d’Any. 
1 de març, divendres, dia de les Illes Balears. 
18 d’abril, Dijous Sant. 
19 d’abril, Divendres Sant. 
22 d’abril, Dilluns de Pasqua. 
1 de maig, dimecres, Festa del Treball. 
15 d’agost, dijous, Assumpció de Maria. 
12 d’octubre, dissabte, Festa nacional. 
1 de novembre, divendres, Tots Sants. 
6 de desembre, divendres, Dia de la Constitució 
25 de desembre, dimecres, Festa de Nadal. 
26 de desembre, dijous, segona festa de Nadal. 

Aquesta relació s’ha de completar amb les dues festes escollides a cada municipi per part de l’ajuntament. 
A Mancor de la Vall, els dies escollits són:  

Dia 24 de juny, dilluns, Festa de Sant Joan i dia 14 de novembre, dia del Dijous Bo. 

E 
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E S G L É S I A  L O C A L 
 

es de la parròquia de Sant Joan Baptista volem compartir els petits esdeveniments que hem viscut 

durant aquests primers mesos de l’any. 

Sant Antoni, Sant Pau i el corb 

El mes de gener l’encetam amb la festa de Sant 

Antoni. A Mancor ho celebram el primer cap de 

setmana després del 17 de gener. Enguany, però, el 

vàrem haver d’aplaçar una setmana, degut a les 

plogudes que es varen produir.  

Al nostre poble es fa la tradicional davallada del 

corb. És la representació d’una escena de la vida de 

Sant Antoni, quan aquest va anar desert endins a 

visitar un ermità més vell, Sant Pau de Tebes. Allà, en un encontre fraternal, reben la visita d’un corb 

que els porta un pa per menjar, signe de la providència de Déu envers aquests homes contempladors de 

Déu. 

Restauració del patrimoni artístic 

Continuam restaurant el ric patrimoni artístic de la nostra parròquia, en 

quatre peces importants: 

Les imatges barroques de Sant Francesc i Sant Domingo, situades a la 

capella de la Mare de Déu del Roser, són de grans dimensions, del segle 

XVIII, i provenen de l’antic Convent de Sant Domingo de Ciutat, avui 

desaparegut. Estan al taller de restauració del bisbat de Mallorca. S’estan restaurant gràcies a una 

subvenció per a patrimoni del Consell Insular de Mallorca. 

Al quadre dels dominics. Ja s’hi havia fet una primera actuació, procedint a la neteja de la pintura. Però 

quedava una segona fase, que era restaurar la pintura, tasca que estan fent al taller de restauració del 

bisbat. 

Corona de la Mare de Déu de Pasqua. Va esser donació dels 

senyors de Són Simó, fa uns 150 anys, junt amb la imatge de 

la Mare de Déu i les joies. És de xapa d’argent, molt prima. 

Estava espanyada per diversos llocs, amb més de 20 

soldadures fetes de manera improvisada amb estany. La 

restauració ha costat 650 €, i s’ha pogut pagar gràcies al 

darrer dinar benèfic que tingué lloc el 31 de març al casal de 

cultura. 

 

D 
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Dinar benèfic 

El diumenge 31 de març tingué lloc un dinar 

benèfic al centre de Cultura. Ens vàrem ajuntar 

un centenar de persones. La recaptació va anar 

destinada a la restauració de la corona de la 

Mare de Déu de Pasqua. Va esser possible 

gràcies a la important col·laboració de la Tercera 

Edat de Mancor, que tant bé ho va preparar tot. 

Moltes gràcies! 

Col·laboracions amb la cura del nostre temple 

El mes de març un grup de dones han fet nets els canelobres de plata que tenim a l’església. Quina 

feinada! Ara, per Pasqua, podran lluir ben nets i brillants.  

Per altre part, en Francisco Martorell ens ha regalat quatre focus més, per completar alguns racons 

foscos que quedaven de la il·luminació nova. Dos il·luminaran a l’entrada principal, baix de la volta del 

cor; els altres dos il·luminaran damunt el cor, a fi que els nostres cantaires tenguin llum suficient per 

veure-hi quan animen (i ho fan tant bé!) les nostres celebracions litúrgiques. 

Temps de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua 

El mes de març vàrem començar la Quaresma, aquest temps de més pregària i de penitència. Penitència 

entesa amb un sentit joiós: l’alegria de tornar a la casa del Pare, que es compadeix de nosaltres i ens 

acull com a fills, així com ho vàrem poder sentir el quart diumenge de Quaresma amb la proclamació de 

l’evangeli del Fill Pròdig (Lc 15, 11-32). 

I ens encaminam cap a la Setmana Santa Mancorina, amb les següents celebracions: 

Diumenge del Rams, a les 12 h. celebrant l’entrada festiva de Jesús a Jerusalem. Portam els 

impressionants rams d’olivera collits a la finca de Massanella i preparats amb tanta cura pels nostres 

col·laboradors. 

Dijous Sant, amb la celebració del Sant Sopar i institució de l’Eucaristia, a les 18:30. 

Divendres Sant. Celebració de la Passió del Senyor, a les 18:30, i davallament a Son Tomeu. 

Dissabte Sant: Vigília Pasqual celebrada conjuntament totes les comunitats de la nostra agrupació de 

parròquies, a Santa Maria la Major d’Inca, a les 21:30. Amb autocar que parteix de Son Morro per 

facilitar la participació dels nostres fidels en la celebració més important de l’any. 

Diumenge de Pasqua, a les 10 h., amb processó de l’encontre i missa de Pasqua. 

Dilluns de Pasqua, pujada a Santa Llúcia, amb la Mare de Déu de Pasqua, i celebració allà dalt de 

l’eucaristia, amb jornada festiva de pancaritat. Partim de Mancor a les 10 h. 

Vicenç Miró Morey, Vicari     
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DE TOT UN POC ... COSES DE CA NOSTRA 

QUI DIES PASSA, ANYS EMPENY 

profitant el temps actual, he cregut convenient dedicar l’escrit d’aquest trimestre a exposar esde-

veniments i costums d’antany, alguns encara se celebren, en relació a la Setmana Santa, Pasqua i 

Romeries. 

SETMANA SANTA 

Durant la Setmana Santa hi trobam tot un seguit de manifestacions populars, generalment desenvolu-

pades al temple i al carrer. Els capellans solien tenir molta feina. Així es desprèn del refrany: “Si tot fos-

sin Setmanes Santes i vermades, es matarien capellans i ases”, es diu perquè a la Setmana Santa els ca-

pellans tenien un excés de feina i durant la veremada en tenen els ases que traginen la collita. 

Diumenge de Rams. 

Els rams als pobles es fan d’olivera, avui es 

porten també palmes. Abans portar una 

palma era considerat un signe de distinció 

pròpia d'autoritats o grups socials elevats. Hi 

havia palmes brodades que s'havien treba-

llat a alguns convents de monges de clausura 

(caputxines, Santa Clara, jerònimes, concep-

cionistes, etc.).  

El ram i la palma tenen una significació pro-

tectora, es posen a finestres o balcons per 

protegir de tempestes o s'escampaven pels 

camps per preservar una bona anyada. 

Els Dotze sermons 

A la tarda del dia del Ram, ben prest, se celebraven els Dotze Sermons, consistents amb un Viacrucis per 

dins l'església, antigament es feia a l'aire lliure, generalment al Calvari (constitueixen com una mena 

d'auto-sacramental).  

Mn. Antoni Maria Alcover, a la seva obra Corema, Setmana Santa i Pasco, així ens ho descriu:  

“Surten de la sagristia es penitents, es Trompeter, que du amb una mà una trompeta molt llarga i li fa 

pegar uns quants de qüecs molt esglaiosos, i amb s’altra mà mena el Bon Jesús fermat amb una corda 

p’es col; i darrera el Bon Jesús va n’Estira-cadenes, que aguanta sa cadena que el Bon Jesús du passada 

per sa cinta. A cada costat del Bon Jesús va es Bon Lladre i es Mal Lladre i un jueu amb una llança per 

guardar que es tres reus no fugin, i llavó hi ha un altre jueu que tragina sa creu que han de carregar an el 

Bon Jesús tot d’una que li hauran llegit sa sentència”.  

Es produïa un gran silenci i començava l’anunci de la Passió amb la sentència a mort en creu de Jesús de 

Natzaret, sentència dictada i signada per l’autoritat de Roma.  

A 

Processó del Ram a la Seu 
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Es Fas 

El costum del fas estava molt estès a tots els pobles de Mallorca. Tenia lloc el dimecres, dijous i diven-

dres sant després de l’Ofici de tenebres. Rebia el nom de ciri de fas cada un dels ciris que es posaven en 

forma de triangle a l'ofici de tenebres i que s'anaven apagant un rera l'altre a la fi de cada salm fins que 

tots estaven apagats. Una vegada apagats tots, es feia un fort soroll dins l'església amb roncadores, ma-

çoles, rumbo (espècie de carretet amb roncadores enganxades) i pegant en terra amb branques de pal-

mera. 

Aquest sarau es va treure de l'església. Però va seguir al carrer. Els al·lots, armats amb bastons, garrots i 

branques de palmera, pegaven en terra pels carrers i portes, figurant-se que anaven a matar jueus.  

Aquest costum, amb una intenció ben diferent, es va estendre al Dissabte Sant matí. Totd’una que es 

repicava Glòria, que abans de la reforma litúrgica es feia al matí del dissabte, també els al·lots sortien al 

carrer. Mn. Alcover així ho recolleix al seu diccionari: "Escabotells d'al·lotea corren pes carrer es dissabte 

sant, peguen amb vergues, garrots o fassos per ses portes, caixes i cadires, crida qui crida: Aranyetes 

sortiu, que el Bon Jesús ja és viu, arenyetes sortiu d’es forat, que el Bon Jesús ja ha resuscitat".  

Sa Casa Santa 

En acabar l’ofici de Dijous Sant es fa dins l’església la processó al Monument o Casa Santa, lloc on es 

guarda l’Eucaristia per a la comunió dels feels el Divendres Sant. La Casa Santa és endiumenjada ferm, 

amb molts de llums i flors.  A Palma i als pobles on hi havia més d'una església, hi havia el costum de 

visitar les cases santes de distintes esglésies. 

Processó de la Sang 

El vespre dels Dijous Sant se celebra la processó a quasi bé tots els pobles de Mallorca, amb més o man-

co solemnitat i participació. A Palma és la gran processó de la Sang, que va des de l'església de la Sang 

fins a la Seu, amb la participació de totes les Germandats i Confraries de Palma 

Sermó de sa galtada  

A un predicador de campanetes 

se li encomanava el Divendres 

Sant el sermó de sa galta-

da, nom popular que rebia 

el Sermó de les Set Paraules, ja 

que el capellà, en relatar la 

compareixença de Jesús davant 

Anàs (on va rebre una galtada 

de part del soldat Malco) es bu-

fetejava a si mateix, imitant-lo 

als fidels. En el passatge evangèlic, Jesús li contestà al soldat: "Si 

he parlat malament, diga'm en què i si no per què em pegues?" 

 

Davallament al Calvari de  Pollença 
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Davallament 

El sermó de la galtada o de les set paraules, era el preludi del Desclavament o Davallament de Divendres 

Sant. La representació religiosa es fa de la següent manera: dos sacerdots (a molts de llocs ja ho fan se-

glars), representant a Josep d'Arimatea i a Nicodem, solemnement i amb gran realisme, alliberen les 

mans i els peus del crucificat, que és una talla articulada, i treuen la corona d'espines i presenten el cos a 

la Dolorosa, es posa en un llit i es fa la processó. 

Dites al voltant de la Creu i la Passió 

"Això és una creu!" (una cosa pesada); "Darrere la creu i ha el diable"; "Dur una bona creu" (patir molt); 

"Fer passar creu i calvari!" (fer-ho passa malament); "No hi ha vida sense creu" (tothom té la seva); "Es-

ser creuós" (esser molt insistent en una cosa); "Si a sa plaça baratassin creus, tothom se’n tornaria amb 

sa seva", "Tothom du una creu, i qui no en té se´n cerca!"; "Fer una besada de Judes" (trair una persona); 

"Anar d´Herodes a Pilat" (anar d´un lloc a un altre sense aclarir res); "Rentar-se les mans" (desentendre´s 

d´un fet o cosa); "Plorar com una Magdalena" (plorar amargament); "Fer cara de Divendres Sant" (estar 

molt trist); "Fer cara de Barrabàs" (cara de pocs amics); "Tenir un bon Cirineu", “Ajudar a dur sa creu” 

(tenir un bon ajudant) 

El nom de penitent 

Mossèn Alcover explicita els noms que reben els penitents a distints indrets de la nostra illa: caperutxes,  

careputxes, cucuies, carepulles, campironats; encapironats; carepunats, xirineus, jueus.  

Es Salpàs 

Antigament, el Dissabte Sant a la tarda, 

a totes les cases era esperada la visita 

del Salpàs. El capellà, revestit de ro-

quet i estola, acompanyat d’un escola-

net portador del poelet d’aigua amb el 

salpasser, visitava i beneïa totes les ca-

ses del poble. Al davant hi anava un 

escolanet dient: "enceneu el llum, que 

ve el salpàs". S'encenia un llum d'oli o 

candela, modernament ja el llum elèc-

tric.  

Es beneïa la casa i es recollien els bitllets que havien rebut durant la Quaresma quan anaven a confessar-

se (sortir de la parròquia), ni havia d’haver tants com gent hi havia a la casa que havien fet la primera 

comunió, així se sabia els que complien el precepte de confessar-se almanco una volta a l'any. Aquests 

bitllets eren enfilats en una agulla i fil per l'escolanet. Les famílies aportaven donatius en doblers o en 

espècie. A les possessions i les cases de foravila rebien la visita del Salpàs la setmana després de Pasqua, 

aprofitaven les vacances dels al.lots, s'organitzava uan excursió dels escolanets.  

"Noltros tenim es costum / d'anar a beneir ses cases; / tant fadrines com casades, / dones, enceneu es 

llum".  
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PASQUA 

La festa de Pasqua és la festa per antonomàsia, la més solemne i important del calendari cristià. La festa 

de les festes. De la importància d’aquesta celebració en parla la dita "no és cada dia Pasqua". 

El sermó de s’Enganea 

A molts d'indrets, abans de la processó de l'Encontre, es feia el "sermó de s´Enganea". Es tracta d´una 

reminiscència del "Risus Paschalis", de la "rialla pasqual". El sermó consistia en què es provaven el pre-

dicador i l’organista. Si el predicador agafava distret l’organista a l’hora d’entonar el Regina coeli, al final 

del sermó, havia enganat l’organista. Si, per contra, era l’organista qui envestia abans amb les primeres 

notes del Regina coeli, havia enganat el predicador. Avui encara es fa a algunes esglésies, ben segur a 

Llucmajor. Era permès de riure dins l´església el dia de Pasqua. Alguns exemples:  

 

 

 

La processó de l’Encontre 

Per a la processó de l'Encontre es 

formen dues processons, una por-

ta la imatge del Crist Ressuscitat i 

l'altra la imatge de la Mare de Déu 

i quan s'encontren la Mare de 

Déu fa tres botets o reverències 

per saludar el seu Fill mentre el 

cor entona el Regina Coeli i es 

repiquen les campanes, es dispa-

ren trets de pólvora i paperí, sal-

ves, s'amollen coloms i es produeix l'explosió musical de les bandes de música. Després segueix l'Ofici 

Major de Glòria del dia de Pasqua. Era costum que, en acabar l'ofici, és berenàs de frit de freixura (que 

incorporava el lleu, cor, fetge, melsa i butza del xotet pasqual). “Encara que la freixura d’hortolà, com en 

diuen a Manacor, feta amb pastanaga frita, grells, pèsols, patata i carxofes, tampoc va gens malament”, 

diu Mn. Alcover. 

Dites relacionades amb la Pasqua 

"Fer cara de Pasqua!", "Estar més content que un Pasco!" (estar alegre i content) 

"Santes Pasqües!" (donar un tema per tancat) 

"Fer Pasqua abans del Rams" (quan una al·lota queda embarassada abans de casar-se) 

 "No cada dia és Pasqua!" (hi ha dies trists) 

"Per Pasqua, carn de corder, i per Nadal, de galliner”. 

"Pasqua plujosa, la collita serà abundosa". 

"Moltes gotetes fan un ciri pasqual" (ajuntant petites coses es fa una cosa gran). 

"Ja estam tots a la glori 
i Crist ha ressuscitat 
tocau l´orgue mestre Gori 
que el sermó s´ha acabat". 

"Cristo ha ressuscitat  
en aquest dia tan gran.  
Toqui l'orgue, don Juan,  
que es sermó ja està acabat!" 

Avui es sermó és molt breu  
perque és dia d'alegria  
Donem Pascos a Maria.  
Tocau l'orgue, Santandreu!" 
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SETMANA DESPRÉS DE PASQUA. ROMERIES 

Sermó des Ramell 

A la segona festa de Pasqua el coremer, que havia predicat tots els sermons de durant la Corema i Set-

mana Santa, s’acomiadava del poble, quasi sempre era de poble extern, amb el Sermó des Ramell. El 

predicador encoratjava els feligresos a perseverar en els seus bons propòsits formats al llarg de tota la 

Quaresma. 

Les Romeries, el Pancaritat. 

Els llocs on se celebren les romeries solen ser emblemàtics per als participants, generalment fonts, ermi-

tes o santuaris, s'hi consumeixen els darrers productes típics de Pasqua (panades, rubiols, crespells, fla-

ons, carn rostida, vi, fruita), i s´hi fan ballades tradicionals. 

Fan pancaritat, el dilluns, dimarts, dime-

cres o el diumenge de l'Angel, a Alcúdia 

(santuari de la Victòria), Ariany, Petra, 

Sant Joan, Vilafranca (puig de Bonany), sa 

Pobla (Crestatx), Campanet (oratori de 

Sant Miquel), Felanitx (puig de Sant Sal-

vador), Llubí (ermita del Sant Crist), Ma-

nacor (santuari de Santa Llúcia), Montuïri 

(puig de Sant Miquel), Algaida (santuari 

de la Marededéu de la Pau de Castellitx, 

Lloret de Vistalegre (ermita de Sant Fran-

cesc d´Assís, patró dels ecologistes, a sa Comuna), Mancor 

de la Vall (santa Llúcia), Lloseta (Mare de Déu del Cocó), 

Palma (castell de Bellver, Inca (Santa Magdalena), Porreres (Montision), Alaró (es Castell). 
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- 33 -



 

DE TU A TU…  ANTÒNIA AMENGUAL MATEU 
 

ascuda l’any 1981 és una mancorina d’arrel. Actualment treballa a Turixant, és mare de dos fills i li 
encanta compartir les estones lliures amb les seves amistats. 

 
Amb una glosa em vull presentar, 
i mon pare com a bon glosador, 
m’ha ajudat a preparar-ho. 
Som n’Antònia de can Ferrà. 
 
 
 

 
Jo vaig néixer a Mancor 
i sempre he estat mancorina. 
Si hagués de canviar de poble, 
crec que no m’agradaria. 
Jo a Mancor m’hi trob molt bé 
I crec que mai me n’aniria. 

Una cançó... Ses ninetes quan són petitetes, em recorda molt ma mare. Ella sempre la cantava a la meva 
fillola i a la meva filla quan eren petites. 

Una pel·lícula... Una que m’agrada molt és La milla verde, tracta la història d’un home afroamericà 
innocent condemnat a pena de mort; l’acusen d’haver violat i assassinat dues bessones. És un personatge 
que té poders de curació... Tant de bo n’hi hagués molts com ell, que ens curassin dels mals tan fàcilment. 

Un llibre... No diré mentides. Encara que ho he intentat moltes vegades, no he arribat a tenir aquest hàbit 
tan necessari; però consider que llegir llibres s’hauria de fer des de petits. 

Un color... Verd! No sé per què, però sempre m’ha 
agradat. 

Un animal... El canari, perquè trob que té un cant molt 
alegre. 

Una persona que admires... El meu germà Bernadí. La 
salut, de vegades, ens juga males passades; i a ell, amb un 
dia, li va canviar la vida. És un exemple a seguir per a tota 
la família. 

Un desig...  Salut! Pens que és el més important. Sense 
salut no pots gaudir de la vida. 

Un dia especial... En tenc dos, els dies que varen néixer 
els meus fills. 

Un nom d’home... Rafel! No n’hi havia cap a la família i 
la meva padrina jove va posar aquest nom al seu fill. Ens 
va venir molt de nou, no hi estàvem avesats, perquè, com 
he dit, no en teníem cap. Després es va donar el cas que jo també vaig posar Rafel al meu fill, pel meu 
sogre. Avui dia ja és un nom que m’agrada tant, que probablement el triaria encara que no fos per tradició 
familiar. 

N 

- 34 -



 

Un nom de dona... Sempre m’ha agradat Aina. El volia posar a la meva filla, però finalment li vaig posar 
Antònia per seguir el nom de la meva padrina, ma mare i meu. 

Un defecte... Som malsofrida, m’enfad molt fàcilment. 

Una virtut... No ho sé. Crec que els que em coneixen de veritat ho podrien dir millor. Jo només puc dir 
que intent ajudar en el que puc i ser bona persona. 

Un lema...  «Viu el present, perquè amb el passat i el futur no hi podem fer res. Hem de viure el dia a 
dia». 

El teu plat preferit... Caragols amb un bon allioli! I amb molt de pa! Ma mare els feia molt bons, i ara el 
meu home també els hi fa. 

Què t’agrada de Mancor? Ho diré amb paraules de mon pare: 
Mancor és un poble petit, 
enrevoltat de muntanyes. 

No és per bravejar-lo, 
però té coses guapes. 
El qui ve a visitar-lo, 

de ben segur queda amb ganes. 

Què no t’agrada de Mancor? Pens el mateix que ja han comentat altres entrevistats. És un fet que passa 
a tots els pobles; com diu el meu home: poble petit, llengua llarga! 

Qui t’agradaria que respongués aquest qüestionari? Triaré en Sion Mateu Moranta, sempre ens hem 
duit molt bé i li tenc molt afecte. Estic ben segura que pot fer una bona entrevista. A més, si no el trii jo, 
ja li queden poques revistes per poder sortir, ja que aviat complirà 40 anys (rialles). 

Pere Perelló Vallori 
 

 

CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2019-2020 

egons ha presentat la Conselleria d’Educació i Universitat, el curs escolar 2019-2020 per a Infantil, 

Primària ESO i Batxillerat, començarà l’11 de setembre de 2019 i finalitzarà el 19 de juny de 2020. En 

total seran 176 dies lectius. 

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos) i les  

vacances de Pasqua del 9 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). 

Tenen la consideració de festius: 

Tots els dies del calendari de la Comunitat Autònoma. 

El dia 28 de febrer de 2020, dia de la Festa Escolar Unificada. 

Dos dies de lliure disposició, escollits i aprovats pel Consell Escolar de cada centre durant el curs. 

Les dues festes locals escollides per l’Ajuntament. Si alguna o les dues d’aquestes festes coincideix amb 

un o dos dels dies que ja són festius, el centre pot determinar un o dos dies més sense classe. 

S 
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8  A N Y S   D E  S E R V E I  A  M A N C O R 
 

ls qui em coneixeu ja sabeu que m’encanta la política. Pot sonar estrany, especialment en els temps 

de desprestigi de la política que vivim, però jo sempre l’he percebuda com un servei públic, aportar 

el que sé fer per tal de millorar la vida de la majoria de les persones.  

Per això, quan el 2011 vaig entrar de regidor a l’oposició, m’ho vaig prendre amb tota la il·lusió i ganes 

del món. Els 4 anys a l’oposició em varen servir per aprendre moltes coses de com funciona un 

Ajuntament i tocar de primera mà les grans mancances que tenia el nostre poble. També vaig aprendre 

que cal escoltar sempre a tothom i respectar tots els punts de vista. Ara bé, també és important saber 

què s’ha de fer i com s’han de fer les coses. Crec que qualsevol persona que estimi el seu poble hauria 

de dedicar una etapa de la seva vida a servir-lo des de l’Ajuntament; ja sigui governant o fent d’oposició, 

és un aprenentatge molt gran que sempre agrairé. 

El 2015 es va iniciar un gran canvi al nostre poble. Un canvi inesperat per alguns, desitjat per uns altres i 

també temut per uns pocs. En aquests 4 anys, juntament amb en Joan, na Marga, na Joana Maria i el 

batle, en Guillem, hem tengut l’oportunitat de dur el timó del poble i crec sincerament que ho hem fet 

amb honestedat, mirant sempre per el bé comú, ignorant els interessos particulars, escoltant a tothom i, 

amb resultats molt evidents: Mancor és un poble millor avui que el 2015: la vida cultural i festiva s’ha 

multiplicat, s’ha invertit molt en infraestructures necessàries com  la distribució de l’aigua o els edificis 

municipals, s’han creat aparcaments, els serveis socials i el centre de dia fan una feinada rigorosa de 

suport als qui més ho necessiten i la informació arriba puntualment a tothom.  Segur que hi ha coses 

que no hem fet bé i segur que encara falten moltes coses per fer, però durant els 4 anys hi hem destinat 

moltes hores i molts maldecaps. Temps que hem restat de les famílies i de la nostra vida personal.  

Han estat 8 anys de vida municipal molt intensa i ha arribat el moment d’aturar i dedicar-me a altres 

àmbits, per això faig una passa al costat perquè nous companys de MÉS per Mancor puguin aportar el 

seu granet d’arena per seguir fent un poble millor, del qual tots els mancorins ens en puguem sentir 

orgullosos i el canvi iniciat fa 4 anys es pugui culminar. 

Moltes gràcies a tothom per la oportunitat de poder-vos servir i intentaré seguir-ho fent des d’allà on 

sigui. Visca Mancor! 

Miquel Gallardo 

Regidor de Festes, Participació i Comunicació i Diputat al Parlament de les Illes Balears. 

E 
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A G R U P A C I Ó  F E S T A  P A G E S A 
 

SANT ANTONI 

 
Entre glosa i glosa i després de pa amb 
botifarró i llonganissa,  tots els presents 
gaudiren de la ballada popular que els 
nostres músics saben sonar tan bé. 

 

 

Per altra banda, hem après quin nom tenen les peces de roba dels vestits de pagès i de pagesa. 

 
 maneguets 

 

 davantal 

 

 

 

     faldetes 

 

     enagos 

 

             porqueres 
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            rebosillo                      

   

 

 gipó 

 

          faldes                                                                                       

                                                                                 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  vestit de mudar 
 
 

mocador 

guardapits 

faixa 

calçons 

vestit 
 
 

de 
 
 

feina 
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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 23 de febrer vàrem fer el primer dinar d’amics, hi assistiren 85 socis. 

 

Dia 24 de febrer, ens 

tornàrem trobar per cele-

brar el dinar tradicional  de 

Fava Pelada, acompanyada 

d'una  bona  Greixonera  i 

Coca de Tallades, conegut 

també com el Dinar dels 

darrers dies, la participació 

va ser de 92 persones 
 

 

 

 Dia 17 de març tornàrem a fer un 

dinar D’amics, i aprofitàrem per 

fer, l’Assemblea Anual de Socis, 

donant comptes de les 20 activi-

tats fetes durant l’any 2018, i 

presentant també el balanç econò-

mic. Aprovàrem, que a partir del 

2019, es pagaria una quota única 

de 15 € anuals. 

 

 

El passat dia 31 de març l’Associació 

va col·laborar en el dinar solidari, 

organitzat pel Consell Parroquial, per 

contribuir a la reforma que s’ha fet 

de la corona de la Mare de Déu de 

Pasqua. 
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     ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS 2018 
 

    ACTIVITATS 
   

Dinars 8   

 Sopars 6     

Estancia Hotel 2 Cala d'Or  i Cala Millor 

Excursions 1 Valldemossa   

Gimnàstica Dimarts-Dijous octubre-maig   

      

 COLABORACIONS Parròquia 2 dinars   

  Ajuntament  Paella Lluc i Trobada Pintors 

  
   

ECONOMIA 

   Saldo 1 gener 2018 11.394,72 

 Total entrades 11.183,22 

 Total sortides 13.053,53 

       

 Saldo a 1 gener 2019 9.524,41 

 Quotes pendents (82 a 6 €) 492,00 

 Sol·lcitat al Consell per a 2019 4.199,89 Pendent concessió 

REMANENT 14.216,30 

 

    Número socis 240 

  Baixes 2017-18 16 

  

    PAGAMENT ANUAL QUOTA DE 2019 - QUOTA ÚNICA DE 15 EUROS 
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AQUEST TRIMESTRE HEM ANAT DUES VEGADES D’HOTEL 

San Valentí ho passàrem a l'hotel Viva Blue  de 4* a la platja de Muro 

 
 

Tenguérem un dia per passar-lo dins sa piscina 

i Spa, molt relaxant, es petits jugaren en totes 

ses atraccions de les que disposava l’hotel i no 

eren poques.  

                     

Com és costum fer un regalet, va ser ser un coixinet en forma de coret.                        

Dia 1 de març va tocar anar a l'hotel MARYS PLAYA 4* 
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F E I M  T R I B U 

ia 16 de febrer va començar a funcionar el nou Local Familiar de Feim Tribu, ubicat al 1r 

pis de l’antic Teleclub, al carrer Metge Mateu. 

La gent interessada en fer-ne us s’afegeix al grup de whatsApp on es comparteixen les normes 

i funcionament, així com es proposen les quedades. És molt fàcil, s’indica el nom de l’adult i 

dels infants, el dia i hora que es vol assistir al Local, si hi ha més famílies interessades, 

aquestes copien el missatge i s’afegeixen. 

La clau està disponible a dins la caixa fort de l’entrada. Una vegada al Local és important 

emplenar el full de registre i de responsabilitat.  

Des de Feim Tribu valoram positivament aquests dos mesos de funcionament on diverses 

famílies han pogut gaudir amb els seus fills d’aquest espai de trobada.  

 

PROPERES ACTIVITATS… 

Els objectius que es va marcar Feim Tribu quan va començar a funcionar varen ser: 

 a) Donar suport a les famílies en la criança dels fills i filles, en la línia de la criança 

natural i respectuosa amb les necessitats dels infants i altres membres de la família. 

 b) Crear espais de trobada, diàleg, aprenentatge i lleure per a les famílies i els infants. 

Per això estam fent feina, amb el suport de l’Ajuntament, en l’organització d’un cicle de 

conferències anual per parlar de diversos temes relacionats amb la infància: Resolució de 

conflictes de manera respectuosa, alimentació, sexualitat, adaptació a l’escola… Estau atents 

que en breu farem la difusió.  

 

D 
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E S C O L E T A  M O N T A U R A 

GENER, FEBRER, MARÇ 

niciam el mes de gener de 2019 rebent el Rei de l’hivern. Després de les festes de Nadal, presentam 
aquesta estació de l’any, de fred, de cançons, de noves activitats… . 

El mes de gener és especial per nosaltres ja que celebram Sant Antoni i als infants els hi encanta: 
màscares, dimonis, foguerons, forques, música, etc, tot el que envolta aquesta festa i tradició ens crida 
molt l’atenció. 
També varem celebrar el Dia de la Pau, és un dia més de transmetre valors i cantar noves cançons. 

Al febrer començam els 
Projectes, cada aula, 0-
2 i 2-3 varen programar 
unes activitats amb 
l’ajuda i col·laboració 
de les famílies que fan 
possible que aquesta 
tas-ca es pugui dur a 
terme. 

A l’aula dels més petits Els Contes prenen un paper fonamental per la realització de les propostes, cada 
infant la setmana que li toca, du un Conte de casa i és el protagonista. 

A la classe dels més 
grans Les Emocions 
són les encarrega-
des de fer-nos sentir 
cada cosa que ens 
envolta, igual que 
amb els petits, cada 
setmana hi ha un 

protagonista i les famílies estan convidades a passar una estoneta amb nosaltres i presentar una proposta 
que ells mateixos han preparat a casa. 

Els grans tam-
bé realitzen un 
taller de cuina 
setmanal, pre-
paren les se-
ves elabora-
cions que des-
prés ben satis-
fets degusten. Aquesta proposta ens ajuda a conèixer diferents 
aliments, manera de preparar, compartir, prendre consciència 

de les responsabilitats de cada un i sobretot, gaudir d’una estona tots junts mentre aprenem. 

I 
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Arriba el mes de març i el Carnaval, ens preparam per rebre la Jaia Quaresma. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Cada setmana ens reunim a l’entrada de l’escoleta i tots 
escoltam les històries que envolten aquesta dona amb 
tantes cametes, cada setmana perd una d’aquestes cames 
i cantam cançons. 

Durant aquests dies, també aprofitam el bon temps per 
començar a fer activitats a fora i gaudir del pati. Rebem 
la primavera i les nostres aules comencen a acolorir-se 
amb els colors d’aquesta estació de l’any. 

A N I V E R S A R I S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLUC   MARTÍ 
 
PASQUAL       MASCARÓ
  

MOLTS  
D’ANYS!!! 

J 
A 
N 
 
A 
U 
L 
E 
T 

L 
U 
C 
 
A 
R 
R 
O 
M 

M 
A 
T 
E 
U 
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O
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D 
A 
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C E I P  M O N T A U R A  
 

ACTIVITATS ESPECIALS A PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA 
 

ijous, 7 de febrer, els alumnes de 1r i 2n vàrem anar al Camp d'Aprenentatge de Son Ferriol, allà en 
Toni i en Rafel ens varen explicar moltes coses interessants sobre els animals de la pagesia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El nom de cada animal (mascle i femella)  - Com és la seva alimentació  
- Com tenen coberta la pell - Com es reprodueixen  

- Què ens proporcionen a les persones  
- Els vàrem poder observar de ben a prop, els donàrem menjar i..., alguns es van deixar tocar! 

- Va resultar una experiència molt emocionant! 

 
Els alumnes de tercer, aquest trimestre, hem fet un club de lectura ben especial: Na Cati i els seus dracs 
han vingut a l'escola. De la mà d’Un drac amb massa fums de M. Carme Roca hem viscut les peripècies 
d'un Fumeres que no està fet per al segle XXI. 

 
 

D 
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ALTRES ACTIVITATS DEL SEGON TRIMESTRE 
 

  

 

Visita a l’ajuntament 1r curs 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tallers 1r i 2n de primària 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El tresor dels nombres CentMAT 
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B I B L I O T E C A  J O R D I  S A M P O L 
 
25/01/19 Club de Lectura “Una Madre”, Alejandro Palomas. 
 

Amàlia aconseguirà 
complir el somni de 
reunir la família per 
al sopar de Cap 
d'Any: sap que serà 
una nit intensa i 
plena de secrets i 
mentides, de rialles 
i confessions que 
per fi veuran la 
llum. Ella és l'eix de l'obra, una dona divertida i irreverent que 
sap que és el moment d'actuar i que no permetrà que res l’aparti 

del seu objectiu. Una novel·la intimista, divertida i plena de tendresa en la qual reconeixerem situacions 
comuns i sentiments compartits. 
 
22/02/19 CONTACONTES “El rei amb orelles de cavall” a càrrec del pallasso Andreu. 

 
 
 
 
 
Què passaria si tinguessis un secret que 
no sap ningú i de cop i volta s'escampa 
per tot el país? Què passaria si fossis 
diferent als altres? Això és el què li 
passa al rei Marc, que té un secret... 
fins que deixa de ser-ho! 
 
 
 

 
08/03/19 Club de Lectura “El dia que vaig aprendre a volar ”, Stefanie Kremser 
 

Molt abans d’aprendre a caminar, la petita Luisa 
aprèn a volar. Molt abans de saber parlar, aprèn a 
observar. Quan fa tot just unes hores que ha nascut, 
la seva mare Aza l’abandona en circumstàncies 
dramàtiques. El Paul, que és el pare, se’n fa càrrec, 
criant-la en l’ambient caòtic i festiu d’un pis 
d’estudiants a Munic. Però un dia la festa s’acaba i 
aquest fet, juntament amb la curiositat pròpia d’una 
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nina que ja té set anys, empenyen la Luisa i el seu pare a seguir la petja de l’Aza. Així emprenen un viat-
ge que comença lluny en el temps i que acaba lluny en l’espai, que va del fred i la gana d’un poble bava-
rès del final del segle XIX a una selva tropical del Brasil. 
 
25/03/19 Club de Lectura Biblioteca- Escola 3r “Un drac mab massa fums!”, M. Carme Roca 

 
En Fumeres és el 
drac protagonista de 
la lectura del 2n tri-
mestre amb els nins 
de 3r i no vos pen-
seu que és un drac 
com els altres, no!! 
és un drac amb 
molts fums, que a 
causa de seu mal 
caràcter, es conver-
teix en un ésser 

solitari; i estar sol li fa venir molta son. I així, entre dormideta i dormideta, han anat passant els anys! 
Quan en Fumeres es desperta, res no és ja com ell ho recorda. El segle XXI no està fet per a un drac. O 
potser sí?  
 
25/03/19 Club de Lectura Biblioteca- Escola 2n “ Quin niu més bonic!” Rodolfo del Hoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Becpetit és un gorrió que té el niu en unes golfes plenes de 
joguines, gronxadors i dibuixos que ha anat portant la Núria, la 
nina que viu en aquella casa. Un dia, però, quan torna de volar, 
troba que la casa i el niu han desaparegut. El Becpetit viurà 
unes quantes aventures abans de la sorpresa final... 

El nins de segon han après que les persones i els animals poden ser amics, que de vegades ens veim obli-
gats a canviar de casa, però que totes les cases poden ser boniques si les decoram a la nostra manera. 
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29/03/19 Club de Lectura Biblioteca- Escola 5è i 6è “Jo que vaig dormir amb lleons”, Laia Longan 
  
 
 
Jo que vaig dormir amb lleons és una narració ambientada en el món del 
circ i qui millor que Tià Jordà de Circ Bover per contar-nos de primera mà 
un poc d’història del Circ actual i del tradicional, ens ha descobert el Ma-
llorquí Mestelrich, l’home circ, un equilibrista que es va fer famós amb el 
seu espectacle “La Ruta de la Muerte” que va donar la volta el món, als 
anys 40. Una fita molt arriscada en què travessava damunt la seva bicicleta 
un cable, penjat a gran altura, sense cap tipus de protecció. 
També hem tengut temps de fer taller de malabars i hem comprovat que no 
és tan fàcil això de tirar 3 pilotes i que no et caiguin al terra. 
                                
 

 
29/03/19 CONTACONTES “La princesa que feia llaüts” a Càrrec de la Fada Despistada 
 
La Fada Despistada, com sempre cantant i rega-
lant somnis als més petits, ens presenta “La 
princesa que feia llaüts” conte creat per a 
l’Institut Balear de la Dona amb l’objectiu de 
sensibilitzar a les famílies en el missatge que 
transmeten els contes de princeses d’un temps.  

La història d'una princesa que trenca els clàssics 
estereotips de gènere. Perquè una princesa pot 
fer allò que es proposi. Les princeses poden ser 
valentes? Les princeses poden navegar? poden 
viure feliçment sense casar-se? Clar que sí, i els 
protagonistes d’aquest conte ho tenen ben clar. 
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P R E S E N T A C I Ó  D E L S  E Q U I P S  D E L  C E  M O N T A U R A 
 

l diumenge dia 24 al camp de Turixant, el CE Montaura va fer la presentació del club amb tots els 
seus equips. Més de 400 persones varen participar en una gran festa que va començar al matí amb un 

partit entre entrenadors i pares.  
Després varen anar desfilant tots els 
equips amb els seus respectius entre-
nadors i delegats, des prebenjamí fins 
als amateurs. Finalment, i acompa-
nyats per tots els jugadors del club, els 
més petits, l'escoleta, amb el seu en-
trenador Domingo Martin, varen des-
filar fins davant les grades, allà rebe-
ren un fort aplaudiment per part de 
tots els assistents.  

Després hi va haver la tradicional torrada, i el club va convidar a tots els 
jugadors, entrenadors i delegats  

El club va fer entrega a cada un dels jugadors d'un detall com és habitu-
al cada any, en aquest cas una tovallola, amb el logo del Club, detall que 
sempre és molt agraït pels pares. El president, Monse Fontanet, va do-
nar les gràcies a tots els assistents i a tots els que havien ajudat per fer 
que tot fos perfecte; a l'Ajuntament de Mancor de La Vall i a totes les 
empreses que col·laboren amb la publicitat per poder arribar a terme 
aquest projecte, que any rere any, va creixent i demostrant que clubs 

petits, amb poques aju-
des, són capaços de fer 
feliços i fer gaudir d'un 
esport com és el futbol, 
als 180 nins i nines que formen els diferents equips que 
té el club. Va reiterar les gràcies a tots, manifestant el 
seu desig de veure’ns l’any que ve tots junts per celebrar 
de bell nou aquest esdeveniment. 

 
 
 

L’escoleta va 

passejar la 

bandera del club 

 
 
 

 

E 

Partit de pares i entrenadors 
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T R A M U N T A N A  X X I 

l passat dissabte 26 de gener, Tramuntana XXI va organitzar la primera Trobada de Gestors de la 

Serra de Tramuntana, a l’agroturisme de Bàlitx d’Avall (Fornalutx). A l’encontre hi varen participar 

més de 40 gestors, entre pagesos, petits productors, propietaris i agents forestals. També hi varen 

assistir tècnics de diferents organismes públics, que varen participar com a experts en les seves àrees. 

"A través d’aquestes trobades, Tramuntana XXI, amb la voluntat d’esdevenir una plataforma de 

participació ciutadana, vol crear un espai participatiu entre tots els actors implicats al territori, aquells 

que viuen i treballen a la Serra de Tramuntana, i principalment els que exerceixen activitats vinculades 

amb el sector primari, ja que són el principal agent de conservació del paisatge", va explicar el president 

de l'entitat, Joe Holles. 

Durant la primera part de la jornada, els participants varen identificar problemàtiques en comú, que 

dificulten el desenvolupament de l’activitat agrària i ramadera a la Serra.   

Aquestes problemàtiques es varen agrupar en 

diferents temes:  sobre diferents àrees: 

construccions i patrimoni, forestal, interacció amb 

visitants, normativa, ajudes i subvencions i 

rendibilitat econòmica. Alguns dels principals 

problemes detectats varen ser els conflictes amb 

la interacció amb els  visitants sobre el medi 

ambient a la Serra (cans a lloure, presència 

incontrolada de bicicletes i quads, cotxes mal 

aparcats, espoli de bolets, activitat de caçadors 

furtius i residus abandonats) i l’excessiva burocràcia per reparar elements etnològics i sol·licitar 

subvencions.  

"Després d’identificar les principals problemàtiques els participants han plantejat propostes de millora 

sobre cada àrea", va explicar Marta Ferriol, directora tècnica de l'entitat, "que han estat recollides per 

Tramuntana XXI per tal de contribuir al seu impuls i tramitació davant les institucions competents. Ens 

comprometem a elaborar un document que reculli aquestes propostes per fer-ne difusió i incidència". 

Durant la jornada es va comptar amb la presència d’experts en els diferents àmbits de gestió i  tècnics 

que coneixen de primera mà les diferents administracions amb competències sobre el territori, per tal 

de tenir més recursos per comprendre la situació actual i compartir impressions. "Hem de recordar que 

la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni de la Humanitat precisament per la peculiar 

empremta de la mà dels humans sobre el seu paisatge, pel que els problemes que enfronten els gestors 

d'aquest patrimoni, i les seves propostes de millora, són fonamentals en la conservació de la Serra i les 

tindrem molt en compte", va expressar Pep Bernales, cap de servei del Consorci Serra de Tramuntana 

del Consell de Mallorca. 

Maria Reyero 

 

E 
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DISCURS PRESENTACIÓ CANDIDATURA A BATLE DE  

GUILLEM VILLALONGA 
Casal de Cultura, Mancor de la Vall, divendres 15 de març de 2019. 

Bones tardes a totes i tots, i gràcies per ser aquí.  
Gràcies Fina Santiago. candidata al Parlament de les Illes Balears, Rosa Cursach, candidata al Senat. 

Fa quatre anys començàrem un camí per canviar la manera de fer 
política a Mancor, i la manera de gestionar l´Ajuntament, i ho hem 
aconseguit. 
Un canvi marcat per la participació i l´opinió de tots vosaltres, de 
tots els que vivim a Mancor, aquesta és la nostra prioritat, i la nostra 
manera de fer feina. 
El meu primer objectiu cada dia és la millora del nostre poble, i en 

quatre anys de gestió al capdavant de l´Ajuntament, aquesta millora es coneix. Breument vos enumeraré 
una dotzena d´aspectes en què s´ha millorat: 
1.-Millores en la gestió cultural, amb moltes més activitats, i més diverses. 
2.-Millores en l´àmbit social, amb més personal i serveis, tan al centre de dia com a la unitat de serveis 
socials. 
3.-Millores en les instal·lacions del centre de salut, fent possible una major confidencialitat als usuaris. 
4.-Millores en la reforma de l’actual CEIP Montaura, amb la construcció de 2 banys nous i hem fet 
gestions per aconseguir una escola nova. 
5.- Millores en les infraestructures de la xarxa de distribució d´aigua, i minimitzant els problemes de calç 
a les canonades que tan ens afectaven a l´estiu. 
6.-Millores en el tractament de residus. construint 
el primer parc verd autoritzat de Mallorca, i 
augmentant el reciclatge, podent-vos baixar la taxa 
que pagam. 
7.-Millores en l´estalvi energètic, amb el canvi de 
fanals per led´s. 
8.-Millores laborals pel personal de l´Ajuntament, 
amb l´aprovació per primera vegada d´un conveni 
laboral, i ara la carrera professional. 
9.-Millores en la gestió de les festes, minimitzant 
els problemes als veïnats quan hi ha grans aglomeracions de gent, i sense deixar de fer FESTA.  
10.-Millores en les instal·lacions esportives, substituint l´enllumenat del camp de futbol, millorant els 
vestidors, i construint uns vestidors al pavelló. 
11.-Millores en els equipaments municipals, amb l´adquisició de 10 carpes de 3x3, una carpa grossa, 1 
escenari de 30 m2, 20 taules, 200 cadires, i pel que fa a vehicles municipals, 1 cotxe pel policia, 1 
furgoneta elèctrica pel centre de dia, i una camioneta per la brigada municipal. 
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12.- Ara, recentment, i a petició nostra millores en la neteja dels torrents que passen per dins el poble, 
amb la reparació de marges esbaldregats, i els trespols dels torrents, continuant amb la neteja amb animals 
que hi fan feina. Una veïnada ens comentà que ho venia reclamant des del 2008. 
Bona part d´aquestes inversions ens han vingut finançades pel govern d’esquerres del Consell Insular de 
Mallorca, que entre el 2016 i el 2018, ha invertit més de 1.755.000 euros a Mancor. 
13.-I per jo la més important, millores en la vostra participació, i sense deixar d´escoltar-vos. El meu 
despatx, i l´Ajuntament sempre estan oberts a tots vosaltres.  
I sempre posant l’interès general per davant dels interessos particulars.  

Mancor està millor ara que fa quatre anys. 
Vull que aquest canvi continuï, i amb l´experiència adquirida en aquests quatre anys, Mancor ha de seguir 
creixent en qualitat.  
Aquest creixement només és possible amb les vostres aportacions, les de tots els que vivim al nostre 
poble.  

Els que formau les associacions i els clubs esportius, 
que donau vida al nostre poble. Els voluntaris que 
ens ajudau a posar en marxa noves activitats, tan 
culturals com socials. I a tots aquells que sempre ens 
oferiu les vostres idees, per activar Mancor. 
Vull seguir essent el batle de Mancor, i així ho vaig 
fer saber als meus companys de l´agrupació, dels qui 
he rebut tot el seu suport. 
Jo som qui encapçala la candidatura de Més per 
Mancor, i ho faig amb més força, més il·lusió, i més 

ganes de treballar cada dia, i amb la tranquil·litat de comptar amb el millor equip de gent per gestionar i 
treballar per Mancor, tal i com ha fet l´equip que m´ha acompanyat aquests darrers quatre anys. 
El 26 de maig ens tornam jugar moltes coses, ens tornar jugar el retorn al passat, o l´avançar cap un futur, 
tal i com hem fet aquest quatre anys. Un futur en què la vostra participació i la vostra opinió han de ser el 
motor del creixement i millora de Mancor. Quatre anys més per consolidar aquest projecte de gestió 
oberta a les mancorines i mancorins.  
Per això, i per que tots sigueu partícips d´aquesta tasca, dissabte passat iniciàrem les assemblees obertes a 
tots el que hi vulguin participar per tal, d´entre tots, fer el programa electoral en què ens presentarem a les 
eleccions d´aquest 26 de maig. Cada dissabte a les 11 fins, dia 6 d´abril, ens trobam a la biblioteca per 
tractar tots els temes que afecten a Mancor. 
Perquè entre tots feim el Mancor que volem. 
Ja per acabar no me queda més que donar les gràcies als meus companys per la seva confiança, i la seva 
feina diària. Així com a la meva família pel suport i l´ajuda aquests 4 anys. I a tots voltros moltes gràcies 
per ser aquí. 
I ara mentre anam compartint sa picada, estic, i estam a la vostra disposició per aclarir-vos dubtes i 
preguntes que tengueu, i ens volgueu fer arribar, i si podem intentar resoldre’ls. Moltes gràcies a totes i 
tots! 

El canvi continua a Mancor 
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EL RACÓ INFÚS 
 

questa vegada he preparat un tema sobre tres fruites. Fruites que vos desvetllaré més en-
davant, però que d’elles puc avançar varies qüestions que tenen en comú i d’altres que no. 

En comú tenen que són de la mateixa família de les Rosàcies; les seves llavors contenen 
amigdalina , un glucòsid cianogen, es a dir, cianur, que al ser metabolitzat per l’intestí prim pot 
causar enverinament sever (si es mengen moltes tones d’aquests fruits); i la tercera coincidèn-
cia, que són molt recomanables per a la salut.  

Les diferències entre elles són ben paleses. Una fruita, a Hispanoamèrica, es coneguda en 
llenguatge indígena com Kuali ortayumma (traduït “testicle verd”); la segona fruita, és la més 
utilitzada a contes, històries màgiques i rètols; mentre que la tercera fruita va participar en el 
pecat ancestral o pecat original comès per Adan i Eva, i també va ser responsable d’una guer-
ra. Per les sis pistes que he donat, sé ben bé que ho heu endevinat. Peres, pomes i codonys.  

La pera, del gènere Pyrus, originària d’Àsia 
occidental, es cultivada des de fa més de 
4.000 anys a partir de la selecció d’empelts 
silvestres. Els grecs i el romans estengueren 
el seu cultiu per tota Europa. Aquesta fruita 
té més de 30 varietats de diferents colors, 
textures i sabors, però es classifiquen en 
“peres d’hivern” (perquè necessiten conside-
rable fred per madurar, es conserven molt 
bé, i es consumeixen a l’hivern) i “peres 
d’estiu” (poc o nul requeriment de fredor per madurar, conservació breu, i es consumeixen a 
l’estiu). 

Són recomanades per règims de baix contingut calòric, tenen 53 calories per 100 gr.. A més 
contenen vitamines B1, B2 i niacina o B3, reguladores del sistema nerviós i de l’aparell digestiu; 
també vitamines A i C; minerals com calci, fòsfor, magnesi, coure i potassi, a més de tanins, 
àcid oleic, palmític, glutamínic, fòlic i ascòrbic. El seu contingut en fibra millora les digestions. 
Té propietat astringents.      

El seu nom procedeix del llatí vulgar (el plural del substantiu neutre pirum-i de la segona decli-
nació) i que empram quasi tots els idiomes mundials, ja sigui tal qual o fent algun canvi com el 
cas dels anglesos (pear). Els indígenes Paeces de Colòmbia són qui anomenen aquesta fruita 
kuali ortayumma. 

La poma, del gènere Malus, prové de les muntanyes de Tian Shan; zona límit entre la Xina, 
Kazakhstan i Kirguizistan, concretament a la zona de Alma-Ata o Almaty, antiga capital de la 
exrepública soviètica de Kazakhstan i actual segona ciutat d’aquest estat kazakhs. Almaty és la 
forma adjectivada de Alma-Ata, i es tradueix com “origen o pare de la poma”. Es valora 

A 
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l’existència de prop de 20.000 varietats d’aquesta fruita, encara que el seu número es redueix a 
nivell comercial. La majoria de cultius estan a zones de climatologia trempada-freda perquè és 
un dels fruitals que necessita major quantitat d’hores de fredor en el període de descans hiver-
nenc. Es calcula que necessiten una mitjana de 2 mesos de fred. Encara que hi ha varietats 

utilitzades a zones subtropicals que en 
tres setmanes o un mes de fredor ja en 
tenen abastament. La poma es pot 
emmagatzemar un parell de mesos i no 
perd cap propietat. Els productors ho 
fan a instal·lacions fetes aposta per 
aturar el procés de maduració, fet que 
provoca que, a vegades, les puguin 
conservar fins a un any.  

Tal vegada la propietat més coneguda 
de la poma és la seva acció reguladora 
intestinal amb una dualitat. Si la men-

jam crua i amb la pell és útil per tractar el restrenyiment, perquè aprofita la fibra insoluble de la 
pell i estimula l’activitat intestinal. D’altra banda la poma, després del codony, té una gran ri-
quesa en tanins, que són substàncies amb propietats astringents i antiinflamatòries, per això és 
recomanable en casos de descomposició o diarrea. Però per estimular els tanins, convé pelar 
la poma (inclusiu rallar-la) deixant que s’oxidi (torni fosca). Convé saber que serà un poc més 
aspre. De manera que podem resumir: la poma crua i amb pell és laxant, útil pel restrenyiment, 
i pelada, rallada i oxidada (fosca) té l’efecte contrari en el nostre organisme, és astringent. Dis-
posa de 46 calories per 100 gr., a més d’hidrats de carboni, fibra (ja comentada) potassi, mag-
nesi, provitamina A i vitamines C i E.    

I per acabar la tríada, el codony, del 
gènere Cydonia, prové d’Iran i Irak. Acu-
dint a la història sagrada i admetent que 
el Paradís o Edèn estava a Mesopotà-
mia, podríem pensar que la fruita oferta 
per Adan a Eva no va ser una poma sinó 
un codony ben daurat i perfumat. A 
l’antiga Grècia, a la regió de Cydonia, a 
l’Illa de Creta, els codonys o pomes de 
Cydonia eren una ofrena dels nuvis a la deessa de l’amor, Afrodita, com a símbol de passió i 
fecunditat.   

Però el paper més important que ha jugat el codony en la mitologia és la seva participació a 
l’anomenat Seny o Judici de Paris, on es troba l’origen mític de la Gerra de Troia. Una història 
que comença quan Eris o Eride, deessa de la discòrdia, molesta perquè no l’havien convidada 
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a les noces de Peleo, deixà un codony amb la frase “per a la més garrida”, amb l’ànim de sem-
brar la discòrdia entre convidats i convidades. Tres de les deesses presents a l’acte (Hera, Ate-
nea i Afrodita) es barallaven pel codony. Zeus elegeix com a jutge a Paris, príncep-pastor de 
Troia, perquè dirimeixi la disputa, confiant en el seu bon seny pel fet d’haver viscut allunyat de 
les passions humanes mentre pasturava el ramat, i creient que el seu judici seria imparcial. Les 
tres deesses intenten subornar a Paris oferint-li diversos dons. Al final és elegida Afrodita, qui li 
havia promès l’amor de la dona més bella i garrida de la Terra. Aquesta dona era Helena, es-
posa de Menelao rei d’Esparta, que es deixà raptar i seduir per Paris, de qui també estava en-
amorada, aflorant “les passions humanes” que fins llavors desconeixia Zeus.  

Del codony que més es pot dir. Que disposa de tanins (20% aprox. a les llavors), pectina, provi-
tamina A i vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B9 i C, calci, ferro, fòsfor, potassi, sodi i zinc. És de-
mulcent, antidiarreic i diürètic. Generalment no es menja cru sinó cuit amb sucre, que rep el 
nom de codonyat.  

Fins la pròxima. 

Domingo Llull  
 
Resum de l’origen dels productes a números anteriors:  
 

Producte Origen 
Taronja Índia, Vietnam i sud-est de la Xina 
Pebres Mèxic, Bolívia i Perú 

Albergínies Índia, Birmània i sud de Xina 
Ciurons Iran o Persia 

Mongetes Mèxic, Perú i Amèrica central 
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I M A T G E S   D’ A H I R 
REDACCIÓ FESTES SANT JOAN 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a programació de les Festes de Sant Joan, tenia un sistema molts diferent que el que 
té avui. L’Ajuntament donava l’organització de les festes, mitjançant subhasta. 

L’Ajuntament només posava un preu de sortida i exigia una sèrie d’actes que obligatòria-
ment havien d’incloure les persones, entitats o empreses de l’espectacle que acudien a la 
subhasta.  

La plaça es tancava i la gent no hi podia entrar en els actes en els quals es feia pagar en-
trada: berbenes, comèdia, varietés, partit de futbol i altres. Els altres actes recreatius, com 
tombada d’olles, corregudes de cintes, joies on hi havia diferents premis, córrer els conills 
hem parella i un peu fermat, eren d’assistència i participació lliure. 

Un dels actes més emotius, que programava l’Ajuntament, amb la col·laboració de “Caja 
de pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares” era l’homenatge a la 
Vellesa. 

A la foto podeu veure el moment en què els nins i nines participen en un concurs de re-
dacció que se celebrà per les festes de l’any 1968. Pot ser conegueu algunes persones. 
Hi ha dues persones majors, l’amo en Gabriel Fiol de son Nadal i n’Antoni Móra, Vica, que 
tengueren cura de l’organització del concurs. 

Fotografia: Vicenç Moranta  “Rengo”               Comentaris: Gabriel Pocoví “Pastora” 
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I M A T G E S  D’ A H I R 
GERMANS DE CAN SERENETA   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n aquesta foto, realitzada entre els anys 49 – 50,  només n’hi ha quatre dels deu fills que va tenir la 
família del matrimoni de Miquel Vallori i Catalina Seguí. Aquests quatre són: en Felip, en Joan, en 

Miquel i en Montserrat. Aquest darrer és l’únic que encara viu i resideix a Inca. La imatge de la foto de 
darrera en el quadre emmarcat, “és el fill Bartomeu, que va morir molt jove”.   

Els pares d’aquesta nombrosa família varen haver de treballar de valent per seguir endavant, el seu pare 
treballava a GESA, la mare cuidava de la casa i dels fills. Moltes eren les mancances en aquell temps de 
la guerra i la postguerra. Els infants deixaven els estudis i començaven molt prest a treballar. A Mancor 
no hi havia indústria i les feines consistien en treball al camp, collir oliva, anar a fer eixides, carbó, etc. 
Algunes persones emigraven a poblacions amb més possibilitats de fer feina, inclús a l’estranger. Després 
es va iniciar al poble la indústria del calçat, pels anys 60. I recentment, l’arribada del turisme va propiciar 
nous camins de fer feina. 

La família “Sereneta” fou una família feinera i els seus membres s’afanyaren a cercar treball. En Felip va 
anar a Palma, i quan es va jubilar, tornà a Mancor i fou president del CE Montaura; en Joan, un especia-
lista en podes d’arbres fruiters, va treballar també com a conductor d’autobús escolar; en Miquel va fer 
feina a GESA fins a la seva jubilació, va jugar amb el Montaura i fou directiu de l’Associació de la 3a. 
Edat; en Montserrat es va casar a Moscari, s’establí a Inca, i va muntar una empresa de “marmolaria”. 
L’única filla de la família, n’Antònia, ajudava a la seva mare en les tasques de la casa.      

Foto: propietat de Miquel Vallori Mateu,  
arreglada per Eduardo Rovira.                  Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora 
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P E R   R E C O R D A R 
 

Xè Aniversari Associació d’Amics de la Tercera Edat, 27 d’abril 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ecordant unes paraules de la salutació en el programa de la celebració del Xè aniversari de 
l’aprovació  dels estatuts de l’associació de l’any 1987.  

Ja abans, a l’any 1980, fou quan per primera vegada l’Ajuntament va programar la primera excursió a 
Pollença i Formentor. N’arribaren d’altres així i l’Ajuntament ens donà suport, cercar ajudes econòmiques 
per equipaments, programar activitats culturals, recreatives, d’entreteniment, dinars, conferències .... 
Aquell grup d’animosos mancorins i mancorines decidiren convertir-se en associació i nombraren la pri-
mera junta directiva.  

El record ens trasllada.  

Crec de tot cor, que amb l’arribada de la democràcia, l’any 1979, va renéixer la il·lusió, les ganes de tre-
ballar de les dones i homes que durant mig segle esperaven que totes les ideologies poguessin conviure 
mirant cap un futur encoratjador, per fer un poble millor, una Mallorca millor, i a pesar de les moltes difi-
cultats per posar-nos a caminar, han estat anys d’alegries i satisfaccions.  

 La celebració del Xè aniversari d’aquell dia va consistir, amb una missa d’acció de gràcies per aquests 
deu anys de l’associació i una pregària per tots els difunts. L’Ajuntament ens va oferir un refresc a la pla-
ça, i els 235 socis que s’havien apuntat, amb els autocars, sortírem cap al restaurant can Macià de Platges 
de Muro. Un dinar excel·lent, i per arrodonir la diada festa i bauxa amb l’orquestra MANHATTAN. 

Foto i comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.  
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