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CRÒ
ÒNIICA
A
AB
BRIL
Dia 5 a l’E
Església Parroquial
P
concert d
de
mú
úsica sa
acra a càrrec de
d
l’Scho
ola
Ca
antorum.
Dia 6 les miissioneres dels Sagrrats Cors d
de
oratori de Santa Llúcia orga
anitzaren la
l’o
Trrobada fa
amiliar So
or Maria Rafaela a
Ca
ampos.

Ballada a Santa Llúciia

Dia 13, D
Diumenge de Ram
ms amb la
be
enedicció de rams a la plaç
ça Espanyya,
pro
ocessó d
de l’entra
ada del Senyor a
Je
erusalem i missa sole
emne de la
a passió d
del
Se
enyor a la P
Parròquia.

Dia
D 21, diada de panncaritat a Santa Llúcia
amb la tradicional proocessó, el I Concurs de
Paelles,
P
balls
b
malllorquins amb Fessta
Pagesa
P
i jocs infantilss a càrrec dels Quinttos
95-96.

Dia 17, Dijou
us Sant am
mb missa solemne
s
d
del
da
arrer soparr del Senyyor amb els
e apòstolls,
lav
vatori de peus i solemne
s
reserva d
del
Sa
antíssim a la Casa Sa
anta.

Joves a San
nta Llúcia

Dia 18, Dive
endres Sa
ant amb el
e via cruccis
fin
ns a Son To
omeu, end
davallamen
nt i processsó
de
el Sant Entterro fins a la Parròqu
uia.
Dia 19, Vigíília Pasqua
al amb benedicció d
del
Fo
oc a la plaça, be
enedicció de l’Aigu
ua,
renovació de
e les prom
meses del Baptisme
e i
miissa solemne de la Resu
urrecció d
del
Se
enyor.

Dia
D 22 fou notícia a ppremsa els pancarita
ats
a diferents pobles dde Mallorc
ca entre els
quals hi figurava el pancaritat dels
mancorins
m
a Santa Llúúcia.

Diumenge 20, Dium
menge de Pasqu
ua,
pro
ocessó de
e l’encontre
e de Jesús
s Ressucittat
am
mb la seva
a mare Maria acom
mpanyat pe
els
xe
eremiers de
e l’associació Arrels de
d la Vall.

MAIG
M
Dia
D 1 es celebrà
c
el XXVIIè aniversari
a
de
l’a
associació d’Amicss de la 3a Ed
dat.
L’Ajuntament oferí uun aperitiu
u a tots els
presents.
Aperiritiu a la plaçaa de l’Ajuntaament

Processsó amb la Maare de Déu
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Dia 5 nasq
qué Joan, fill de Ju
uan Manu
uel
Mo
oranta i Margariita Isabe
el Ramo
on.
En
nhorabona.

Dia
iada Solidàriaa

Dia 8 morí Sebastià Bonafè Alba
A
de ca
an
Lle
eter a l’eda
at de 88 an
nys. Desca
ansi en pau
u.
Dia 9 morí a l’edat de
d 86 any
ys Franciscca
eynés Marttorell. Descansi en pau.
p
Re
Dia 11 l’asssociació Am
munt i Ava
all organitzzà
minada Solidària.
S
Tots e
els
la I Cam
pa
articipants contribuïren amb
b 5 € i
as
ssaboriren un gustós berenar.

Valltukada

Dia
an
15
nasqué
Keeno
Maximilia
Sc
chellenberg
g fill d
de Martin i Grrit.
En
nhorabona.
Dia 16 la fun
ndació Ban
nc de Sang
g i Teixits d
de
s Illes Bale
ears acudí a l’ajunta
ament per a
les
l’e
extracció de
e sang als donants mancorins.
m
Dia 17 l’ajun
ntament organitzà una
u
excurssió
als
s conegutss Tres Mils: puig de
e sa Ratetta,
pu
uig de na F
Franquesa i puig de l’’Ofre.
Dia
D 26 es casaren M
Miquel Co
omas Capó
ó i
Estel·la
E
Llom
mpart Serrra. Moltes felicitats.
f

El mateix diia 17 l’asssociació Am
munt i Ava
all
org
ganitzà un
n Concert Solidari en
e el recin
nte
de
el Casal de
e Cultura. Com a altres edicion
ns
totts els asssistents contribuïre
c
en amb u
un
do
onatiu de 6 €.

JUNY
Dia
D 3 tengu
ué lloc la cloenda del
d Taller de
Memòria
M
ad
dreçat a peersones ma
ajors.

Dia 18 fo
ou notícia
a a prem
msa l’esttat
d’e
endeutame
ent dels municipis
m
de
d Mallorcca.
Els
s municip
pis més endeutats
e
tenen un
na
miitja de 1.500 €/habittant, Manc
cor està a la
fra
anja d’en
ndeutamen
nt menorr de 50
00
€/h
habitant.

Dia
D 7 nasqu
ué Toni, filll de Llorenç Gelabe
ert i
Aina
A
Busquets. Enhorrabona.
Dia
D 7 s’inicià la XXIII Trobada de
d la Pintu
ura
organitzada
a per l’ajunntament de
e Mancor. La
Trobada
T
fin
nalitzà dia 14 amb un dinar de
germanor, tots
t
els pinntors lliurarran les sevves
obres per ser
s exposaades durant les festtes
patronals.

El mateix dia 18 el CE Montaura organitzzà
un
na paella p
popular al camp de futbol on hi
as
ssistiren ju
ugadors, familiars
f
i amics d
del
Mo
ontaura.

El
E mateix dia
d 7 el ggrup Més per Manccor
organitzà el II Fòrum C
Ciutadà.

Dia 20 fou n
notícia a premsa
p
que
e el Conse
ell
de
e Mallorca té previstt executarr el projeccte
de
e construccció d’una rodona en el princip
pal
ac
ccés a Man
ncor, la qu
ual permetrrà regular el
trà
ànsit cap a la zona escolar
e
i esportiva
e
i el
ce
entre del po
oble.

Dia
D
10 s’incorporà
s
à a la brigada de
mantenimen
m
nt de l’ajjuntament un operrari
adjunt proce
edent del T
Taller de Capacitació
C
ó.
Dia
D 12 morí Vicenç M
Morro Fonttanet a l’ed
dat
de 84 anys. Descansi en pau.

Dia 25 teng
gué lloc la VI Diad
da Solidàrria
org
ganitzada per l’assocciació Amu
unt i Avall.

Dia
D
13 l’APIMA del CEIP
P Montau
ura
organitzà l’a
acte de finnal de currs 2013/14
4 al
Pàg.: 4

Ca
asal de C
Cultura. La festa con
nsistí en u
un
so
opar popullar amb presència
p
de
d mestre
es,
alu
umnes, fa
amiliars,... A més, de
d diferen
nts
ac
ctuacions i vídeos on
n els alumn
nes eren e
els
pro
otagoniste
es.

Dia
D 18 com
mençaren l es festes patronals de
Sant
S
Joan i finalitzarren dia 24
4. Durant els
se
et dies de
e festa elss mancorins poguerren
gaudir d’una
a gran variietat d’acte
es adreçatss a
diferents fra
anges d’eedat, i el que és més
m
im
mportant, organitzats
o
s amb la màxima il·lusió
per acons
seguir u ns dies de fessta
in
noblidables
s.

Dia 14 el C
CE Montau
ura celebrà
à el final d
de
mporada 2013/14 al
a Casal de Culturra.
tem
De
esprés de l’acte de lliuramentt de trofeu
us
als
s jugadorss i tots els
e presen
nts gaudire
en
d’u
un familiar sopar pop
pular.

Dia
D 22 fou notícia
n
a prremsa les declaracio
ons
del batle de
d Mancorr envers a les festtes
patronals, destacà
d
laa implicació dels jovves
en l’organittzació delss actes de les festtes
d’enguany.

Dia 16 la prresidenta del
d Consell Insular d
de
allorca, Srra. Maria Salom, ac
companyad
da
Ma
nsellers exxecutius es
pe
er varis con
s reuní am
mb
el batle i reg
gidors a l’a
ajuntament de Manco
or.
De
emostrà interès i pre
està atenció
ó a totes le
es
de
emandes fformuladess pel batle
e Joan To
oni
Ripoll.

Dia
D 23 s’in
nicià l’escoola d’estiu organitza
ada
per l’ajuntam
ment i adrreçada a to
ots els nin
ns i
d
esstiu
nines de 3 a 16 anys.. El lema d’aquest
és TOTSPO
ORT ja quee es pretén
n treballar els
diferents tipus d’espports: futb
bol, bàsqu
uet,
ve
eisbol, bàd
dminton, teennis, pale
es, atletism
me,
natació, joc
cs pre-espportius, jocs popula
ars,
jo
ocs
d’aiigua,
ddiades
específique
e
es,
olimpiades, gimcaness,... i molta diversió!!!
Dia
D 27 es casaren Juan Ros
sselló Coll i
Maria
M
Penedés Ferri. Moltes Felicitats.

Visita de la presidenta
p
del
d Consell

Dia
D
28 na
asqué Guuillem, filll de Ped
dro
Mercant
M
i Mª
M Araceli T
Terrasa. En
nhorabona
a.

Hom
menatge a la Gent
G
Gran
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SANT JOAN

2014
Dia 18 de juny la
posada de
banderes,
amollada de
coets i cercaviles
anunciaren l’inici
de les festes.

El pregó fou a càrrec de Cristina García, secretària de
l’ajuntament durant nou anys.
A continuació concert a càrrec del cor de Mancor dirigit per
Jaume Gual.

Després inauguració de l’exposició de les obres de la
XXIII Trobada de la Pintura.
La vetllada finalitzà amb l’actuació a la plaça de
l’Ajuntament de l’escola de Balls Mallorquins de
Mancor, dirigida per Dª Joana Rotger.
Dia 19 horabaixa Jocs Aquàtics a la
piscina municipal per els més
petits, i festa infantil de final de
curs de tennis.
I el vespre Sopar Popular amb més
de cinc-cents assistents que
col·laboraren amb l’aportació
d’algun menjar i fent feina perquè
la vetllada fos tot un èxit.
El sopar va comptà amb la
presència del passacarrers Els
Valencians que animaren a tots els
presents amb la seva música.

Dia 20 a la plaça de l’Ajuntament tingué lloc la Fireta de jocs
populars dirigida als més petits del poble per donar-lis a
conèixer els jocs tradicionals. Aquesta va ser organitzada pels
Quintos del 95-96 i fou tot un èxit.
Cal esmentar que aquest any els joves s’han implicat en
l’organització i col·laboració en diferents actes de les festes.
Això sí!!! Muntaran la barra de bar…
Pàg.: 6

Foren milers els joves i
no tan joves que
gaudiren d’aquesta
animada vetllada, i
molts els qui esperaren
fins a les 6 de la
matinada l’actuació de
la batucada de Mancor,
Valltukada, i la coca amb
verdura…

VIII Moguda Mancorina a la plaça
d’Alt amb l’actuació dels grups
Enrokats, 4L i Pirates Pirats.
No hi falta la banda de música que
acompanyà el Passacerrers del

Cavalls de Menorca.

Dia 21 a la tanca de Massanella es recuperà la tirada
local de Tir al Plat que feia un bon grapat d’anys que no
es realitzava. Comptà amb la participació de veterans i
de jovenets que s’estrenaven.

El capvespre el club d’Esplai s’Estel organitzà Jocs Infantils al poliesportiu
municipal: tombada d’olles, castell inflable, bou mecànic,…
El mateix horabaixa es disputaran les finals de tennis juvenil i absolut dintre
del Torneig Sant Joan 2014.
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El vespre foren molts els joves que
s’animaren a participar a la Gimcana
Nocturna que amb molta il·lusió
organitzaren els monitors del club
d’Esplai.
Animaren la vetllada als més majors
que acudiren a la verbena que
comptà amb l’actuació dels grups
Cabana, Géminis i l’esperada actuació
del vilafranquer Tomeu Penya.

Dia 22 a l’horabaixa en el poliesportiu municipal tingué
lloc una Exhibició de Gimnàstica artística a càrrec del
Club Arthemys d’Inca.
A més es disputaren les finals dobles juvenil i absolut
del Torneig de Tennis.

El vespre arribà l’esperada
Desfilada de moda infantil
a càrrec del club d’Esplai.
Tots els presents gaudiren
de l’estil en que desfilaren
els petits i els joves
mancorins.

Dia 23 capvespre els infants gaudiren amb un
contacontes a la biblioteca.
A la Parròquia tengué lloc l’ofrena floral al nostre patró
Sant Joan.
També es pogué gaudir amb una degustació de tapes als
diferents bars del poble.
La vetlada finalitzà amb la representació de l’obra de
teatre S’hereu de sa farinera dirigida per Pep Martín i
interpretada pels excel·lents actors del grup de teatre
Amunt i Avall.
Pàg.: 8

Dia 24 de juny, dia de
Sant Joan, els actes
començaren amb el
cercaviles pels carrers
del poble de les colles
de xeremiers i flabiolers
de l’associació Arrels de
la Vall.
La junta local de l’AECC instal·là la mesa per a la questació a la
plaça de l’Ajuntament.
L’ofici solemne comptà amb la presència d’ex-rectors de la
parròquia, el ball de l’oferta, el cor parroquial,… A més de
representants de les diferents institucions com el conseller de

Salut del Govern, Sr. Martí Sansaloni, i el
conseller de Cooperació Local del Consell, Sr.
Bernadí Coll, que acompanyaren a les
autoritats locals.
A continuació es gaudí amb l’actuació dels
cavallets de Mancor del Ball de Cavallets i
Batalla festiva.
I davant la casa de la vila l’Ajuntament oferí
un aperitiu a tots els presents.

El capvespre el XXXIX Homenatge
a la Gent Gran omplí la plaça de
l’Ajuntament.
Després d’escoltar unes paraules
del rector, Josep Ramon, i del
batle Joan Toni Ripoll, es lliuraren
obsequis als majors, un bon
berenar i ballada popular.
I per acabar les festes
Tronada de Fi de Festes
amb els dimonis de
Mancor.
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AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DIA 8 DE MAIG DE
2014

2.- El maig de 2013 el ple de l’Ajuntament
aprovà adherir-se a la Xarxa de municipis
Ramon Llull. Té previst l'equip de govern
de l'Ajuntament assistir als futurs actes i
reunions organitzats per aquesta entitat?
Evidentment.

El Ple de l’Ajuntament acorda per
unanimitat:
- Aprovar, amb caràcter provisional,
l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana.
- Aprovar la moció presentada pel
grup municipal PSM-IV en defensa
de la sanitat pública i l’Hospital
Comarcal d’Inca.

3.- Trobam que els nous criteris
d'aparcament en el carrer 2 d'abril de 1925
són correctes, encara que hauria estat bé
informar els veïnats amb antelació i
demanar-los la seva opinió. A més hi ha
altres carrers on es podria regular millor
l’aparcament, com el carrer de sa Font on
la circulació és de doble sentit i ara es pot
aparcar als dos costats dificultant la
circulació, però informant i demanant
l’opinió sempre als veïnats.
Quina és la pregunta?
El regidor Guillem Villalonga comenta que
és un prec, no una pregunta i el batle diu
que el policia estudiarà la situació.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb els
vots a favor dels regidors del PP i de la
regidora del PSOE i el vot en contra dels
regidors del PSM-IV, aprovar el “Projecte
bàsic i d’execució d’alineació carrer Es
Pedregaret i millora zona esportiva”. I amb
el vot a favor dels regidors del PP i
l’abstenció dels regidors del PSM-IV i de la
regidora del PSOE s’acorda delegar a la
batlia la competència per contractar
l’execució de l’esmentat projecte.

4.- Les noves senyals de trànsit del carrer
2 d'Abril i carrer Principal estan escrites en
castellà. Qui ha pres la decisió de
comanar les senyals? Quin criteri ha
seguit?
Les senyals han estat encomanades per la
policia local seguint els criteris marcats per
la Llei.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot
en contra dels regidors del PP, l’abstenció
de la regidora del PSOE i el vot a favor
dels regidors del PSM-IV, rebutjar la moció
presentada pel grup municipal PSM-IV per
demanar no col·laborar amb empreses
que apliquin Expedients de Regulació
d’Ocupació (ERO), tenint beneficis.

5.- Podeu posar un cartell informatiu amb
els horaris d'obertura de les instal·lacions
esportives?
Si.
6.- Podeu informar de totes les
deficiències que té l'escola segons els
informes de l’IBISEC i quines solucions
proposen?
En disposar d’aquesta informació vos ho
farem saber.

El grup del PSM-IV presenta una sèrie de
preguntes que són contestades per l’equip
de govern:

7.- En el ple de gener d'enguany, a
demanda nostra i insistint amb una petició
que feim des de l'any 2009, ens diguéreu
que estudiaríeu la possibilitat d'instal·lar
una marquesina per protegir de les
inclemències climàtiques els qui esperen
l'autobús. Quines passes heu fet al

1.- En el darrer ple ens vàreu dir que
tendríeu en compte la nostra proposta
d'instal·lar aparells per fer estiraments i
exercici per a adults a la plaça d'Espanya.
Quan teniu previst dur-ho a terme?
Estam pendent de pressuposts.
Pàg.: 10

el servei de neteja ja era aquí.

respecte?
Concertar una cita amb el director general
de Transports.

12.- Tenim cap ordenança que reguli la
penjada
de
cartells
publicitaris,
especialment a parets i elements públics?
No.

8.- En quina data el propietari de la casa
esbucada de Biniatzent ha presentat una
reclamació de responsabilitat patrimonial?
Per quin valor l’ha presentada?
Els Serveis Jurídics ens han comunicat
que aquesta reclamació ha caducat.

13.- Al plafó situat a davant la placeta dels
donants de sang: es podria posar un mapa
amb informació del poble?
Si, es faran les gestions pertinents davant
la Conselleria de Turisme.
La regidora Alba comenta que aquests
panells estan a un lloc estratègic per posar
els tríptics que es varen fer en diferents
idiomes per promocionar el poble. El batle
contesta que aquests panells els va fer la
Conselleria de Turisme i la Mancomunitat i
està mirant de reposar-ho.

9.- Quants d’expedients per infraccions
urbanístiques estan oberts en aquests
moments al municipi de Mancor de la Vall
tant per aquest Ajuntament com per altres
institucions? Quants d’expedients de
legalització
d’obres
per
infraccions
urbanístiques hi ha en marxa?
Infraccions urbanístiques: 6 expedients.
Legalització d’obres: 2 expedients.

14.- El tram de torrent que va des de la
zona del pou a la depuradora està molt
brut. Podeu avisar a la Direcció General
de Recursos Hídrics per tal de que es
netegi?
La sol·licitud ja s’ha fet arribar i es tornarà
demanar.

10.- Quina quantitat d’altes i baixes hi ha
hagut dins el padró municipal durant els
darrers tres anys?
Des de l’1 de gener de 2011 a 31 de
desembre de 2013 hi han hagut 324 altes i
297 baixes.
11.- La nit de la Moguda mancorina de
l'any passat es va convertir en un
"macrobotellón" a les entrades del poble i
hi va haver moltíssima brutor i orins a les
entrades de les cases. S'ha previst
qualque actuació per evitar aquesta
imatge i els perjudicis pels veinats de
Mancor?
La majoria de mancorins consideram
positiva aquesta festa pel poble i no
compartim la visió d’imatge desastrosa
que vostès plantegen. Per tant, i tal com
els joves ens ho han demanat pensam
repetir aquest acte dins les festes
d’enguany. Evidentment aquesta nit hi
haurà un increment de la vigilància per un
major control tant dins el poble com en els
seus accessos. A més, a la matinada es
posarà en marxa el servei de neteja de
carrers i places amb la finalitat que com
més aviat possible tot recuperi la
normalitat.
Els regidors Villalonga i Gallardo diuen
que deixen molta brutor i la regidora Alba
diu que es podrien posar més “boxis”
(vàters portàtils). El batle comenta que no
es tracta d’un “macrobotellón” que ho
haurien de veure de prop i que a les 7.30h

A més de les preguntes el grup del PSMIV presenta una sèrie de precs que són
contestats per l’equip de govern:
1.- Ara que s´acosta l´estiu, pensam que a
Mancor es podria organitzar una nit de
l´art per a dinamitzar les nits estiuenques,
on puguin exposar els diferents artistes del
poble: pintors, poetes, actrius, músics,
cineastes,.. Ens oferim per col·laborar en
la seva organització.
En primer lloc volem recordar que ja tenim
una celebració en aquesta línia, la trobada
de pintors, que es repeteix cada any
(enguany ja serà la XXIII edició) al nostre
poble i on hi estan convidats els pintors i
aficionats a la pintura de Mancor i de
qualsevol altre indret.
De totes maneres, i com a resposta a una
sèrie de suggeriments per part de diferents
mancorins i mancorines hem trobat que
seria adient introduir la Nit de l’Art dins el
conjunt de les festes de Sant Joan
d’enguany. L’objectiu és, clarament,
englobar-hi tot el conjunt d’artistes

Pàg.: 11

municipals (poetes, músics, actrius, etc).
En aquest moment s’està estudiant quin
seria el dia més interessant per dur-la a
terme i de quina manera s’hauria
d’organitzar perquè resulti exitosa.
Pensam que seria una bona manera de
veure si s’aconsegueix un bon resultat, i
en el cas que així sigui (cosa que
evidentment esperam) podria repetir-se
durant l’estiu, aprofitant les nits a la fresca
que ens ofereix aquesta estació.

també puguin estar en català.
4.- Quan l’Ajuntament dóna premis per als
diferents events o concursos que
organitza, algunes vegades ha premiat
amb begudes alcohòliques. Consideram
que això és incentivar el consum d’alcohol,
en alguns casos, entre els menors de 18
anys que ho tenen prohibit per llei.
Suggerim que com a alternativa es regalin
vals a bescanviar en els comerços del
poble.
Qualsevol suggeriment és benvingut
sempre, ara bé, en aquest cas ens
agradaria que especifiquéssiu en quines
ocasions concretes l’Ajuntament ha
premiat a menors d’edat amb begudes
alcohòliques. Revisant els premis atorgats
per l’Ajuntament únicament hem trobat
botelles de cava i d’herbes que en cap cas
han estat per a menors d’edat, és cert que
són begudes alcohòliques però en cap cas
han estat regalades amb la intenció de
fomentar el consum d’alcohol (i molt
manco entre menors d’edat) sinó que són
begudes sempre presents a celebracions i
per aquest motiu foren regalades. De totes
maneres consideram que l’alternativa
proposada no és encertada, ja que si no
s’especifica també podria ser que el val
servís per canviar-ho per alcohol.

2.- A Mancor hi ha cotxeres que no tenen
llicència de gual permanent però tenen
penjades plaques no autoritzades per
l'Ajuntament, creant un efecte dissuasori
sobre la gent que hi podria aparcar davant
i un greuge comparatiu amb els qui
paguen el gual a l'Ajuntament. Demanam
que s'informi als propietaris d'aquestes
cotxeries de que les seves plaques no són
legals i que poden demanar un gual a
l'Ajuntament.
Parlarem amb la policia local perquè dugui
a terme les actuacions pertinents.
3.- Les noves senyals de trànsit del carrer
2 d'Abril i carrer Principal estan escrites
només en castellà. Demanam que les
senyals de trànsit de Mancor estiguin
escrites en català, l'idioma propi de les
Illes Balears.
La normativa que regula l’idioma de les
senyals de tràfic és la següent:
“El Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial
EN SU TITILO III, CAPÍTULO ÚNICO EL
ARTÍCULO 56 REGULA EL IDIOMA DE
LAS SEÑALES, y dice así: <<Las
indicaciones escritas de las señales se
expresarán al menos en el idioma español
oficial del Estado>>.”
En conclusió, segons el manat per la Llei
han d’estar escrites en castellà. De totes
maneres, estudiarem la possibilitat que

5.- Creim que és una bona primera passa
demanar als mancorins i mancorines que
triïn quins grups de música volen. Però ja
que no tothom té Facebook i ni tots els
que en tenen són amics de l’Ajuntament,
demanam que la votació sigui més oberta,
que hi pugui participar més gent i també
que al llistat per triar hi hagi tots els grups
de música de Mancor.
Estam contents que vos hagi agradat la
proposta i entenem la vostra postura però
voldríem explicar-vos perquè ho hem fet
d’aquesta manera, perquè evidentment no
podeu saber abans de decidir-nos ens
hem plantejat les mateixes preguntes que
teniu ara vosaltres.
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L’objectiu principal d’aquesta proposta és
que els mancorins i mancorines, que són
els que han de viure i mereixen aquestes
festes, puguin triar quins grups els fa més
ganes que actuïn i d’aquesta manera
puguin tenir un paper actiu en
l’organització de les festes. Però com
indicam pensam que són ells i no gent
d’altres pobles qui ha de decidir, per això
vàrem haver d’optar per Facebook per fer
l’enquesta ja que fent-ho a la web de
l’Ajuntament (que era la nostra primera
opció) podia votar qualsevol persona, fos
d’on fos. Tot i que és cert que no és una
opció perfecta, és una opció (la d’emprar
Facebook com a mitjà) que ha funcionat
molt bé a altres municipis on els
Ajuntaments també han optat per aquest
mitjà. És cert també que no tothom té
Facebook, però és igual de cert que la
majoria dels joves (que són els
espectadors per excel·lència de la Nit de
Rock, el grup majoritari d’una nit que està
pensada per a ells, igual com la del
dissabte està pensada per a un altre
públic, perquè tothom pugui gaudir de les
festes es fan activitats diferents dirigides a
diferents edats i gusts) fan ús d’aquesta
xarxa social i és una bona manera
d’arribar a ells. Sabem que no tothom és
amic de l’Ajuntament a Facebook, però per
això una persona es va dedicar a enviar
sol·licituds d’amistats als ciutadans (pot
haver-se deixat a algú per equivocació
perquè no és fàcil localitzar a tothom) i tot i
que ningú hi està obligat ser amic de
l’Ajuntament a Facebook pot ser una bona
eina
tant
d’informació
com
de
comunicació. Pel que fa al llistat dels
grups es va elaborar pensant en quins són
més seguits per a la gent, en base també
als que millor han funcionat altres anys.

grups que són més seguits pels
mancorins, com també aquells que anys
anteriors han tingut bons resultats a les
festes. Cal mencionar, que abans
d’elaborar el llistat s’ha demanat opinió
als diferents col·lectius actius de les
festes.
6.- Per evitar la tudada de plàstic en
tassons d'un sol ús que es produeix durant
les festes de Sant Joan, així com altres
festes amb molta afluència de gent,
demanam que l'Ajuntament es posi
d'acord amb els bars per tal que
subministrin les begudes en tassons
reutilitzables i retornables.
Agraïm la proposta i la tendrem present.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DE DIA 27 DE
JUNY DE 2014
El Ple ratifica l’aprovació de l’adaptació
dels Estatuts de la Mancomunitat Es
Raiguer a la disposició transitòria onzena
de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització
i
sostenibilitat
de
l’administració local.
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot
favorable dels regidors del PSM-IV i la
regidora del PSOE i el vot en contra dels
regidors del PP, rebutjar la moció
presentada pel grup municipal PSM-IV
relativa a la convocatòria d’un referèndum
per a determinar la forma política de
l’Estat.
Xisca Maimó

El regidor Gallardo comenta que dins el
llistat de grups més seguits haurien d’estar
tots els de Mancor. El regidor Frontera diu
que s’han inclòs dins el llistat aquells

Dia 25 de juny Cristina García deixà el
càrrec de secretària-interventora de
l’ajuntament de Mancor, i dia 26 de juny fou
ocupat per Xisca Maimó.
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ESGLÉSIA LOCAL
FESTA DE SANT PROBO
Dia 6 de juny celebràrem a la parròquia la festa de Sant Probo, dins l'octava de l'Ascensió,
com així ho establí el papa Gregori XVI.
Poc sabem de la vida d'aquest màrtir que morí per defensar la seva fe cristiana i que després
de mort les seves despulles foren dipositades a les catacumbes romanes de la via Tiburtina,
on descansaren fins dia 26 de gener de 1842. En dita data foren exhumades i entregades al
Sr. Jordi Abrí-Dezcallar, marqués del Palmer i propietari de la possessió de Massanella.
Gràcies a la concessió del citat papa Gregori XVI, foren dutes a Massanella. El marqués del
Palmer les entregà a l'església de Mancor on foren portades amb una solemne processó el dia
17 de maig de 1847, i posades les restes mortals dins una estàtua que havia esculpit l'artista
Miquel Torres, i aquesta dins una urna del mateix autor.
Enguany s'han reposat les nombroses exvots de plata que diferents devots havien entregat
com a reconeixement de favors rebuts i que feia molts d'anys que havien estat retirats.
Gràcies el bon quefer de Macià Colom, a partir d'ara es podran contemplar dins dues vitrinetes
i penjades dins la seva capella.
La festa consistí, com cada any, amb una missa a la seva capella amb la participació del cor
parroquial. Després de la celebració, l’obreria del sant oferí, un petit refrigeri als assistents.

Comentaris: Gabriel Fiol i Mateu
Fotografia: Gabriel Pocoví Pou
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Un a reveure…
Fa uns dies el Sr. Bisbe em comunicava la seva decisió de traslladar-me al migjorn de la nostra
estimada illa, concretament a les comunitats de Santanyí, S’Alqueria Blanca i els Llombards. Una
decisió que jo en aquests moments no esperava, ni tenia en ment en aquests moments, degut a què en
aquests 4 anys d’estar a la nostres comunitats de Mancor, Caimari i Selva, els veia com un inici de
cavalcadura en el camí de les nostres comunitats. Però així és la vida dels capellans, sempre disponibles
allà on facem falta, i a on consideri el Sr. Bisbe que em d’exercir el nostre ministeri. No és per tant cap
decisió meva, sinó una acceptació de l’obediència que tot capellà deu al Bisbe com a Pare i Pastor de
l’Església de Mallorca.
Apart de la sorpresa i trasbals que m’ha suposat aquest canvi, crec que en aquests moments, més
que fer potadetes per la decisió presa, és més l’hora com a bons cristians, d’agrair molt les passes que
hem fet en aquests quatre anys que m’heu deixat compartir el vostre poble i la vostra cultura. M’està
costant molt aquest canvi, perquè deixar allò que estimes sempre costa, i us puc dir, que a pesar de què
m’havien advertit molt que Mancor era un poble fred, jo m’he sentit molt acollit per vosaltres i molt
estimat. Perdonau si aquestes festes no he estat molt “visible” i proper, però se’m feia molt difícil estar
enmig vostre sense poder dir res i compartir allò que duia dins el cor. Us puc dir que el poble de Mancor,
m’ha sorprès molt per a bé, tal vegada hi ha ajudat l’assumpte de les campanes, no se, i és per aquest
motiu, volia escriure-vos aquestes senzilles paraules d’agraïment.
Ja us ho he dit en algunes ocasions a les homilies, crec que teniu un gran potencial com a poble.
A simple vista i des d’enfora, pareix que estau sempre dividits i barallant-vos uns amb els altres, però
quan t’acostes un poc més te n’adones :“que no us toquin un mancorí”, que sortireu en la seva defensa
malgrat en teoria estigueu barallats. I això, us honra i diu molt de voltros. Sou una gran família, i com en
totes les famílies hi ha divisions, però sabeu que voleu pel vostre poble i lluitau per realitzar-ho. Us puc
dir que em vàreu sorprendre molt amb les campanes, ja que en la meva llarga trajectòria de pobles on he
estat, mai m’havia trobat un poble tan abocat a una causa, i per aquest motiu crec que n’heu d’estar ben
orgullosos. És veritat que “l’església no us caurà damunt”, a ses misses hi cabem bé, i sense sempentes,
però sempre que us he necessitat us he tingut, de lo qual en don moltes gràcies a Déu.
No puc sinó deixar d’agrair-vos la vostra acollida, en un primer moment freda, però que amb els
anys ha anat congriant-se i fent-se amb complicitat. M’he sentit estimat i valorat com a servidor vostre
que he intentat ser, i d’una manera especial voldria agrair al Consell Parroquial, que malgrat el
cansament dels anys, seguiu endavant; la nostra comunitat de religioses de Sta. Llúcia que sempre des de
l’anonimat estan en tot i per a tot; els meus catequistes, íntims col·laboradors en els quals molts de
moments em pogut compartir una rialla, i en molts d’altres angoixes i nirvis; el cor parroquial que
sempre i incansablement assageu, veniu als funerals, i feis que les celebracions de Mancor siguin dignes
de fer-se a la Seu; els meus escolans i els qui feis les feines d’obrir, tancar, preparar la celebració, sense
els quals no hauria estat possible que durant aquests anys, setmana darrera setmana tot funcioni com un
rellotge; les persones que veniu a fer net i decorau l’església, amb constància i feis que aquesta Església
sempre llueixi d’una manera admirable; i tots els qui col·laborau amb sopars, dinars, coves, neules etc.
moltes gràcies de tot cor. I com no a l’Ajuntament que sempre, ha estat atent a lo que necessitàvem, i
només dir-ho ja estava fet. No vull deixar d’anomenar el meu Esplai, al qual reconec que en aquest any
he tingut abandonat per manca de temps i disponibilitat: simplement “gràcies”: m’he sentit molt estimat
per voltros monitors i nins, hem compartit un poc de tot, moments de diversió i de tensió, hem après a
viure i a caminar com a Esplai ajudant als nostres nins i joves de Mancor. Jo només tenia una missió, i
era donar-vos unes crosses perquè aprenguéssiu a funcionar tots sols, i ho feis de meravella, n’estic molt
orgullós dels meus monitors. Lo únic que em sap greu és no poder haver-hi estat molt més, perquè us ho
mereixíeu.
Res més, dir-vos a reveure! Si Déu vol acabaré la meva tasca a Mancor el proper dia 15 d’agost,
festa de la Mare de Déu, esper que sigueu molt feliços, i que cuideu molt bé al qui serà el vostre futur
rector.
Una abraçada a tots i a totes.
Josep R. Ortega Fons
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DES DE L’ARXIU
LES FESTES PATRONALS A LA POSTGUERRA
(Mancor, 1940 - 1955)
Ha finit S. Joan, dens i intens, amb un ample ventall d'activitats en què s'ha vist una
gran participació tant "local" com "forastera": inici amb pregó, sopar popular, ball de
bot, trobada de pintors, múltiples competicions esportives i lúdiques per a nins i grans,
la nit de la moguda mancorina, representació teatral i la molt tradicional verbena, que
és l'únic que perviu a les festes d'antany juntament amb la infantil tombada d'olles.
Comparem les actuals festes amb les d'abans. Vegem com vivien el solstici d'estiu els
nostres pares o padrins durant els tres lustres que abarquen els anys 1940 - 1955.
A l'arxiu municipal no hi ha documents oficials d'entrada i
sortida entre els 1936 - 1939, els anys de la guerra civil, però
a partir de 1940 ja trobam tràfec suficient de trameses entre
l'Ajuntament i les autoritats provincials, sobretot el Govern
Civil, per fer-nos una idea de les celebracions festives,
permeses als mancorins. Des del 1940 coneixem el
calendari de festes durant l'any, perquè qualsevol activitat,
que implicàs la participació col·lectiva, havia d'esser
permesa pel Governador Civil i "Jefe Provincial del
Movimineto", prèvia sol·licitud.
Les activitats d'esbarjo es produïen en unes dates molt
concretes i sempre les mateixes (1): St. Antoni, els Darrers
Dies, segona festa de pasqua, el pancaritat del dimecres del
Cocó i les festes patronals de S. Joan. En el present escrit
em cenyesc únicament als actes d'entreteniment i esbarjo de
les festes de S. Joan, deixant de banda les celebracions
religioses.

Ofici del Govern Civil

Els quinze anys que ens ocupen (1940 - 1955) foren econòmicament molt mancats,
políticament molt vigilats per l'autoritat civil, i moralment molt censurats per una
Església que tenia el poder de control i, a cops, de vet.
Les festes patronals depenien directament de l'Ajuntament - per cert les úniques - .
L'elaboració del programa però no alterava gaire els quefers del Consistori, no s'hi
perdia temps, i, any rere any, els actes es repetien. En un plenari es nomenava una
"comissió de festes", que amb la disposició d'un pressupost aprovat pel ple, duia a
terme el desenvolupament del programa. Si no es presentaven aspirants a "dur les
festes", la comissió era formada per membres de l'Ajuntament. A la sessió plenària de
19 de maig de 1943 "se nombró la comisión de festejos para las patronales de este
año". Aquesta comissió fou formada un mes abans de les festes, la qual cosa ratifica
l'afirmació anterior respecte a la pobra dedicació al programa. Quan jo era jovenet, més
enllà de la primera postguerra, els "quintos" alguns anys "dugueren les festes".
Vuit dies abans - la vuitada - es col·locava la bandera espanyola a la teulada de
l'església, al vessant de la façana del portal de les dones, que mira al campanar. Les
festes solien durar tres dies i començaven l'horabaixa del primer amb l'amollada de dos
o tres coets, el repicar de campanes i cercavila de xeremies ("pasacalle con gaita y
tamboril"). Tots els actes de les festes anaven encapçalats o acompanyats de la parella
de xeremiers, de manera que el sò escanyat de la xeremia, el ritme insistent del flabiol i
el paperí constituïen l'entorn definidor de S. Joan. Al primer dia corresponia també la
tombada d'olles a la plaça de Baix; la corda que sostenia les olles anava de Ca's Miet a
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Ca's Ropit.
Dia 24, dia del Sant, eren obligades les carreres de joies. Les joies es corrien a la
carretera d'Inca, a l'alçada de la figuera grossa, i hi participaven grans i petits. Les
joies estaven situades a la meta de la carrera, penjades a l'extrem d'una canya verda
vestida amb el seu fullam. Per a la canalla el premi solien esser joguines barates però
de material noble, fusta o ferro, i un animal viu per als majors, un pollastre o un conill.
Hi havia tres tipus de carrreres: lliures, peus lligats (la carrera es feia botant) i parelles
encollades (una cama lliure i l'altra lligada a una de la parella). Les joies del dia de S.
Joan eren per als mancorins i l'endemà eren obertes a tothom. En Miquel Sereneta era
un molt hàbil corredor de joies.
A la plaça de dalt es corrien "cintes" en bicicleta. El premi consistia en arribar primer a
una cinta i agafar-la , montat en bicicleta.
Alguns anys, i protagonitzat més per nins, es produïa un acte singular: prendre
xocolata amb ensaïmada de mans d'un altre amb els ulls tapats dels dos protagonistes.
Solia fer-se a la plaça de Baix on dos nins, amb els ulls tapats, situats un davant de
l'altre, en una taula col·locada damunt d'una tarima per facil·litar-ne la visió als
assistents, menjaven ensaïmada mullada de xocolata que li oferia el que tenia al
davant. Recordau els regalims els qui hi éreu i imaginau-los els altres.
Després de la fundació del "C.D MONTAURA" es va celebrar, en algunes ocasions, un
partit de futbol, que es deia "futbol de festa major", i el Montaura sempre fou un dels
dos
equips.
Igualment
tenim
constància
de
representacions d'obres de teatre popular, no tots els
anys igual que el futbol de festa major, sempre dutes a
terme per companyes de fora poble.

Ofici del Govern Civil

Les verbenes eren sense cap dubte els actes més
importants i més esperats pel jovent i adults, i per altra
part, font de profunda discòrdia entre l'entorn eclesiàstic i
el, diguem-li, laic. Mentres els primers rebutjaven el ball
"d'aferrats", que eren les verbenes de S. Joan i els balls
del darrers dies, els segons els esperaven com
l'aconteixement social de l'any. Els rectors de l'època Mn.
Joan Femenia, el seu successor i nebot Mn. Miquel
Femenia, Mn. Jaume Bonet i el consiliari d'Acció Catòlica
Mn. Miquel Bonafé s'oposaren a la celebració de les
verbenes de S. Joan posant tot tipus d'obstacles, que
derivaren en alguna seria desavinença entre la
Corporació municipal i el Rector.

Vegem alguns casos d’interferències. Les festes de 1946 es veren pertorbades per la
intervenció del rector, Mn. Joan Femenia, davant del governador Civil. Dia 27 de maig
l'Ajuntament havia rebut l'aprovació del programa de festes sol·licitat. Dia 16 de juny, a
les portes de les festes, va entrar al registre de l'ajuntament un segon comunicat del
Govern Civil en què es rectificava parcialment l'anterior "comunicando como ampliación
al oficio del 27 de mayo que las verbenas... deberán celebrarse en lugar cerrado y
alejado en lo posible de la plaza pública...". Les verbenes de S. Joan tradicionalment
es celebraven a la plaça de Dalt i en aquella ocasió, com sempre, el recinte ja es
preparava per acollir-les: la plaça s'engalanava amb una filera de bombetes elèctriques
i un sostre de paperí, que aleshores venia enganxat a uns fils-ferro que anaven de
l'extrem d'un pal, clavat al terra - encara no hi havia res asfaltat -, a un altre, tots folrats
de murta (per cert, l'encarregat d'aquest menester fou molts d'anys en Miquel Bessó).
El manament governatiu obligà a improvisar un espai per a les verbenes. Aquest any, i
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els immediats successius, les verbenes es feren al solar de l'actual Ca's Miet, al carrer
de Massanella o al "clos", davant de Turixant, on ara es troba la casa d'en Joan
Sinever.
En temps de Mn. Jaume Bonet i essent batle el Sr. Miquel Reynés (Miquel Escolà), la
intromissió de la jerarquia eclesiàstica provocà que l'Ajuntament no assistís
corporativament a la missa solemne en honor del Patró. El rector aconseguí que de les
tres verbenes programades per a aquell any, se suprimís la segona, la del dia 24, la
més important. A la missa solemne d'aquell S. Joan el rector va aprofitar la càtedra de
la trona per denostar i dimonitzar les verbenes en un sermó inaudit, bel·ligerant i
provocador, tot manifestant el caràcter pecaminós de les verbenes com si fossin
indubtable porta d'entrada a l'infern.
Un tercer cas - tot i que no succeí per S. Joan i no puc afirmar-hi la intervenció clerical
- de desbaratament de la festa fou en un ball dels darrers dies. El ball del dimarts de
carnaval no podia allargar-se més enllà de mitja nit, perquè en aquest punt començava
la corema, quaranta dies de rigor, sobrietat i
penitència, que no es podia profanar amb actes
mundans. Bé, idò, acabat el ball, l'eufòria
continuà a la plaça. Un grup de mancorins amb
una cort d'espectadors començà a cantar i ballar
l'"Escarabat Cinchón", amb el meu padrí
"Vellaco" al davant amb una cama dels calçons
arromengada. La cerimònia carnavalesca acabà
en sec amb l'arribada de varis contingents de la
guàrdia civil de Selva que començaren a repartir
vergades entre els alegres actors que a la
vegada feien el sò i ballaven. Qui en fou el
delator? Mai no s'ha sabut, però el fet roman
dins la memòria fins avui no escrita.
Representació teatral a la plaça de Dalt, abans de 1945
Tornem a S. Joan. La verbena de dia 24, que havia de començar tocades les dotze,
molts anys fou amenitzada per l'afamat grup inquer BRISAS DE JAZZ Y SU
VOCALISTA JANY. Aquest conjunt va esdevenir famós a tota la comarca i en el
transcórrer del temps hi formaren part en Toni Palou, en Miquel Pericàs (Bessó) i en
Pep Rotger. Na Jany, que era l'atracció majúscula i fruita prohibida, es retirà a Ciutat i
mai no se n'ha sabut més.
L'Acció Catòlica volia contrarestar el valor i l'èxit de les verbenes amb actes alternatius.
Les festes de l'any 1944 es feren segons un programa elaborat per l'Ajuntament que
incloïa les verbenes, aprovat pel Govern civil el 12 de juny. Dia 23 entrà a l'Ajuntament
un escrit, que alteraria el programa inicial, en què "se autoriza a D. José Bonafé Alba
- aleshores dirigent de l'Acció Catòlica - la celebración de dos veladas a base de bailes
típicos regionales los días 24 y 25, alas 23.00 h." Les "veladas" tingueren lloc el
mateix temps que les verbenes, les primeres a la Plaça de Dalt, indret tradicional de les
verbenes i les segones, en un lloc, lluny del centre.
Vull acabar amb una anècdota molt aclaridora del temps passat. Dia 23 de juny de
1943 l'Ajuntament rebé un ofici governatiu "comunicando haber accedido a la solicitud
de esta alcaldía del sacrificio de un vacuno para abastecimiento de la población con
motivo de las fiestas patronales". Això ho veren els nostres pares o padrins, molts
encara avui plens de vida. O tempora! O mores!.
Tomeu Ripoll Pou
(1) Per al present article he consultat els llibres de registre d'entrades i sortides de l'Ajuntament i les
actes del plenari municipal. Igualment m'han servit les converses , a l'arxiu, amb en Biel Fiol.
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La Policia Local de Mancor amb el suport
de l’ISPIB i baix el marc del programa de
Policia Tutor, al qual es troba adherit el
CEIP Montaura, ha realitzat unes jornades
d’educació vial.
Amb l’objectiu de donar a conèixer la
figura del Policia Local, com a una figura
de proximitat i amic dels infants, aquesta
policia acudí a l’escola per estar amb els
alumnes més petits.
Amb aquestes jornades es pretén afavorir la
introducció de la figura des Policia de ben
petits, de forma que si al llarg de la seva infantessa han de menester els serveis policials (el mes
petitons que per un descuit de vegades queden perduts, assetjament escolar, bulling,...) vegin en
la figura de la policia local un amic que els pot ajudar establint un primer vincle per a que perdin
la possible por cap al policia. A la jornada “en la que vaig poder gaudir de la companyia dels
vostres fills” vàrem conèixer la figura del “Policia Local”, i el vàrem introduir a l’entorn del
carrer.
Amb els cinc grups que van dels
quatre als vuit anys, vàrem utilitzar el
parc vial cedit pel Consell de Mallorca
en el marc del programa SUMA’T,
encaminat
a
realitzar
sessions
esportives en horari escolar que s’han
de desenvolupat durant el curs lectiu
2013-2014. Amb aquests grups es
varen realitzar activitats destinades a
conèixer les part i els elements de les
vies, i com poden circular per ella
d’una forma segura.

Plaça de l’Ajuntament nº1, 07312 MANCOR DE LA VALL –Tel. 971501776 – 687526362 –Fax: 971881700

policialocal@ajmancordelavall.net
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ENTREVISTA A SOR MARIBEL Missionera dels Sagrats Cors
El dia 10 de juny vaig recollir en Biel Pocoví i
anàrem a Santa Llúcia per fer l'entrevista de
la revista Montaura a sor Maribel, Superiora
de la comunitat religiosa del Santuari.
Abans de pujar al Santuari vaig recordar,
mirant els números passats de la revista, que
l'any 1992 ja vàrem fer una entrevista a la
religiosa que aleshores era la superiora, sor
Catalina Gomila, una menorquina nascuda al
Migjorn Gran, que ens contà coses molt
interessants sobre la seva vida i la de la
Congregació de les Germanes Missioneres
dels Sagrats Cors. L'entrevista està recollida
al núm. 19 corresponent a l'estiu de 1992.
Avui, però, tenim amb nosaltres la superiora
actual, que ja ens esperava per respondre a
les nostres preguntes. Ens acomodam a una
saleta al costat de la clastra, i començam
l'entrevista.

Quin era el seu ofici, de què treballaven?
Treballaven a s’agricultura, tenien vaques,
Treballaren en es camp fins que jo vaig tenir
10 anys. Mu mare també a ca nostra feia uns
pastissos que ella s’havia inventat i les venia.
Això ajudava a poder mantenir millor a sa
família.
Quants de germans has tengut?
Tu saps que a sa República Dominicana es
dóna molt la família numerosa, perquè allà hi
ha es costum de què s’home tengui dues
dones. Mun pare va tenir de sa primera dona
vuit fiis i de sa segona, que va ser mu mare,
vàrem ser set. Malgrat aquesta família
numerosa, mai no hi va haver cap problema
de convivència entre es germans des mateix
pare, va ser igual que si tots fóssim de sa
mateixa mare.

Sabem que no ets espanyola ens podries dir,
en primer lloc, on vares néixer?
Vaig néixer a sa República Dominicana, a sa
província de Santiago Rodríguez que és un
municipi d'uns 12.000 habitants. Vaig néixer
l'any 1957.
La teva família era una família cristiana?
Sí, vaig néixer en una família cristiana. Es
meus pares no eren unes persones Sor Maribel amb la seva àvia el dia dels vots perpetus
practicants d'anar a missa cada diumenge,
Quins estudis feres de petita?
però mos inculcaren uns valors morals i
No vaig tenir molta facilitat per estudiar, per
cristians en una família cristiana. Jo he anat
manca de recursos econòmics. Mu mare heu
cultivant aquesta llavor que els sembraren en
tenia clar i deia, “jo faré feina perquè tots
es meu interior,
tenguin una educació mínima, l’única
herència que jo deixaré an es meus fills, és
Quins eren els noms dels teus pares?
que puguin estudiar i es puguin defensar per
Sa meva mare nomia Melania i es meu pare
ells sols”. Es meus germans majors feren es
nomia Andreu.
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batxillerat, jo també el vaig fer, però no vaig
poder seguir estudiant llavor per manca de
recursos.
Mu mare l’any 1966 va emigrar a EEUU amb
dos germans, es major i es quart. Passats
cinc anys, se’n va endur tota sa família.
Tu també hi anares?
No, jo vaig renunciar a residir amb ella, per
poder entrar en es convent. Mu mare va tenir
un disgut molt gros, perquè ella volia que jo
seguís estudiant i no entràs en es convent.
On residien allà a EEUU?
A Massachusetts. Allà es meu germà petit va
fer una carrera. Mu mare heu havia dit, “jo no
descansaré fins que un fill meu tengui una
carrera”. I així va ser, va fer una carrera sobre
Administració. Ell és molt responsable i ha
treballat a grans empreses. —Sor Maribel,
recordant la seva mare i el que va fer per tots
ells, s’emociona i no pot retenir una llagrimeta
als ulls—.

El dia que va fer els vots perpetus, amb els seus
familiars: l'àvia, nebots, cosins, tios i amigues

Tu tens contacte amb ells?
Sí, si, jo els ador i estim molt an es meus
germans. Jo ara les dic que són millonaris
perquè han fet molta feina i viven molt bé,
gràcies a Déu.
Tu no te n'anares i entrares al convent?
Sa meva Congregació tenia casa allà, però
an es meu poble, Santiago Rodríguez, només

es capellà hi anava una vegada en es mes.
Noltros allà fèiem i presidíem una assemblea,
tal com fan aquí ara es diaques.
Quan vaig ingressar, l'any 1976, vaig anar a
sa segona província de sa República
Dominicana, Santiago de los Caballeros. Allà
vaig fer s’aspirantat. Jo no tenia sa suficient
preparació d’estudis i allà també vaig anar
completant es meus estudis. Vaig començar
Magisteri a Santo Domingo i el vaig acabar
quan vaig ser aquí a Mallorca, gràcies a les
germanes Missioneras dels Sagrats Cors.
Deu anys després d'haver ingressat, l'any
1986, vaig fer es vots perpetus com a
religiosa.
Què són els vots perpetus?
A sa nostra congregació se fan es vots
perpetus, que vol dir per sempre. Són els vots
d'obediència, pobresa i castedat.
Quin any vares venir a Mallorca?
Vaig venir l’any 1987.
A quines cases has estat aquí a Mallorca?
Quan vaig arribar vaig estar primer a
Campos. Jo vaig demanar per anar allà,
perquè volia conèixer es bressol de sa nostra
fundadora. Em posaren per condició que hi
havia d’estar quatre anys. Vaig acceptar i hei
vaig estar vint anys. Allà vaig fer feina com a
mestra, primer d’educació infantil, en es
centre Fra Joan Ballester, que és un centre
concertat, per espai de vuit anys.
Jo tenia es títol d’Educació Primària i per
estar a Infantil exigien es títol d’Infantil i no
vaig poder seguir allà. Una germana, que
estava a Campos i treballava en es col·legi
públic Joan Veny i Clar, va passar an es
col·legi Jesús Maria de Palma i jo vaig ocupar
es seu lloc, fent classes d’educació religiosa.
Allà hi vaig treballar per espai de 13 anys.
De Campos vaig passar a Pollença on vaig
estar cinc anys. Allà també vaig donar
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classes an es col·legi públic Joan Mas i an es
col·legi públic des Port de Pollença.
Et duies bé amb els alumnes?
Sí, encara que fos s'assignatura de religió,
m'ho passava molt bé. Una de ses coses que
més m'agradaren va ser fer feina a s'escola
pública. Es professors em respectaven molt.
Fa poc que vaig anar a visitar-los a Campos i
a Pollença i estaren molt contents.
Quan vares venir a Santa Llúcia?
Ara fa un any i mig. Vaig venir amb es
propòsit d’ajudar a sa parròquia de Mancor.
Em va costar un poc perquè vaig haver de
deixar ses classes que a mi m’agradaven
molt degut a què podia tenir contacte amb es
nins. Em sabia greu deixar s’escola. Però,
com que som fia de s’obediència, heu vaig
acceptar de bon grat.
Quan feia poc temps que estava aquí,
pràcticament an es tres mesos, em vaig
posar malalta i he hagut de lluitar contra el
càncer que he tengut, cosa que ha fet que no
m’hagi pogut dedicar amb més intensitat a
ajudar a la parròquia.
Com et trobes actualment de salut?
Em trop bastant bé, tenc ses meves cosetes.
Estic bastant controlada. Ara, demà, tenc ets
exàmens finals, esperant que em donin
s’aprovat, no deixa que no estigui un poquet
nirviosa —sor Maribel es refereix a les proves
que li han de fer per avaluar el procés de la
seva malaltia—
Sabem que vares venir amb ganes de
col·laborar amb la parròquia, veritat?
Degut a sa meva malaltia no m'he relacionat
molt amb es poble, casi no he tengut temps.
Jo vaig començar a fer feina en es poble,
venia amb molta il·lusió de col·laborar amb sa
parròquia. Quan me destinaren aquí em
digueren que jo venia, no per estar molt en es
santuari, sinó que havia de treballar amb sa

gent des poble. M'agrada molt fer catequesis,
però em vaig veure limitada i no em vaig voler
comprometre.

El dia de Sant Probo, fent una lectura a la missa

Com veus Mancor, quina és la teva opinió
sobre els seus aspectes socials i religiosos?
No conec molt es poble, esper encara poder
relacionar-me molt més quan em trobi millor.
Crec que per ser un poble de muntanya, sa
gent és un poquet reservada, però quan
agafen confiança, són persones amb ses
quals es pot parlar i que et donen confiança.
El passat dia 1 de maig a la festa aniversari
de l'Associació d'amics de la tercera edat,
pens que va ser interessant el teu testimoni
de persona normal, com les altres, sortint a
ballar.
Sa meva actuació aquell dia no pretenia res
més que passar per ser una persona com ses
altres. De cap manera volia cridar s'atenció. A
mi m'agrada participar amb tot lo que puc i
esser com es demés. Essent una persona
d'un altre país, de l'Amèrica espanyola, lo que
vaig fer em va semblar totalment normal. Per
jo, els signes que fa el Papa Francesc, que
també prové d'Amèrica, són molt bons i
ajuden a canviar coses avui ja fora de
context.
Analitzant un poc el poble de Mancor a nivell
religiós, què opines?
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Sincerament crec que està un poc baix. Puc
dir, també, que no només a Mancor sinó per
tot arreu sa gent, sobretot es jovent, no és
practicant i estan allunyats des camí de Déu.
Està molt baix a nivell religiós. Ara hem
començat, ho vaig demanar an es rector, que
em deixàs obrir l'església es dijous, per
reunir-nos. Començàrem amb dues persones,
sa qüestió es començar veurem com mos
anirà. Amb aquestes persones en temps de
Corema, férem es viacrucis, i després en es
mes de maig férem es mes de Maria. Mai no
hem esta molts, sempre molt pocs.
No mos hem de desanimar, tal vegada, poc a
poc, això pugui augmentar i créixer.

Quin missatge t'agradaria transmetre, a
través de les pàgines de Montaura, als joves i
als nins del poble?
Una de ses coses que les diria és que no
tenguin por d'acostar-se a Jesús, i a ses
persones que les puguin ajudar. Que cerquin
ajuda, primer a nivell humà i després a nivell
religiós.
An es nins, un cop que ja han començat es
camí de conèixer a Jesús, els diria que
seguesquin es camí. Que es pares els ajudin.
Enguany una cosa que ha estat molt positiva,
i ha estat acollida molt bé aquí a Mancor, ha
estat sa catequesi familiar. Que continuïn el
camí iniciat.

Ens podries explicar un poc què és la
catequesi familiar?
Sa catequesi familiar té com a fi principal
arribar an es pares. Es primers catequistes
des nins són es pares. Si es pares estan
formats també es nins es formaran.
Sa catequesi familiar es fa un cop en es mes.
Es reuneix pares i nins. Es pares tenen un
tema a tractar i es nins tenen un altre tema.
Cadascú estudia es tema i an es final hi ha
un ambient tan animós i amistós que facilita
es coneixement de pares, nins i catequistes.
A Mancor es pares han respost molt bé i ha
funcionat a bon ritme.
Són molts els assistents?
Unes vint-i-cinc persones. Varen demanar
que es fes en diumenge i això va ser un
encert.
Estant aquí d'alt no tens un contacte més
proper amb sa gent. Jo un dia els ho deia a
ses monges: si noltros vivíssim en es poble
podríem seguir el dia dia des poble molt
millor.
A mi m'hauria agradat formar grups de
Càritas, això m'encanta, però estan aquí d'alt
és molt mal de fer.
Ara et faré tres preguntes molt breus perquè
ens donis la teva opinió sobre aquests temes.
Primer, el Papa Francesc?
El Papa Francesc, per a mi, és un Jesús a la
terra. En primer lloc perquè és un home que
viu lo que predica i exposa. És un reflex de
Jesús en es nostre món actual. És un home
que ha viscut sa pobresa des tercer món, que
vol donar un missatge d'amor; és un home
senzill.
Creus que podrà tirar endavant en la reforma
de l'Església que vol fer?
El Papa heu té clar, ara pot ser que li posin
entrebancs ses persones des seu entorn que
no estiguin d'acord amb es canvis i reformes.
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En segon lloc, el celibat dels capellans?
Jo crec que hauria de ser una opció lliure,
com ha dit el Papa Francesc, i s'hauria
d'acceptar lliurement. Que no necessàriament
estàs vinculat una cosa amb s'altra. Hi pot
haver capellans cèlibes i altres que no heu
siguin. Hauria de ser una opció personal.
En tercer lloc, hi pot haver dones que siguin
ordenades de sacerdots?
Jo crec que no heu veuré, però davant sa
falta de sacerdots, seria interessant que ses
dones poguessin presidir una assemblea on
es llegís sa paraula de Déu. Jo, ja fa temps,
que durant sa Setmana Santa vaig fer totes
ses pregàries i oficis de sa setmana, manco
consagrar i dir missa. Així i tot, encara que jo
no heu vegi, en un futur, pot haver-hi dones
que siguin sacerdots. L'Església és molt
masclista i perquè sa dona ocupi es lloc que li
correspon dins l'Església això segurament es
produirà.

sor
Bàrbara,
una
menorquina,
sor
Magdalena, i jo de sa República Dominicana.
Hei ha molta diversitat però mos duim molt
bé.
Acabam l'entrevista i desitjam a sor Maribel,
molta sort, que continuï amb aquestes ànsies
de treballar i col·laborar en la parròquia de
Mancor per al bé de tots els mancorins.
En Bien Pocoví, a la clastra del santuari, fa
algunes fotografies a sor Maribel i deixam la
comunitat amb el silenci acollidor d'aquell lloc.
NOTA: Darrerament hem sabut que les
proves fetes a sor Maribel per a control de la
seva malaltia han donat bon resultat, i encara
que se li hagi de fer un seguiment, pot estar
tranquil·la i fer vida normal. Ens alegram i ho
celebram.
Jaume Gual i Móra
Fotografies: Arxiu personal de sor Maribel
i d'en Biel Pocoví

Quantes religioses formen la vostra
comunitat?
Som quatre, totes de diferent nacionalitat:
una basca, sor Maria Jesús, una mallorquina,

RECTIFICACIÓ en el núm. 107
A la pàg. 43, núm. 107, Imatges d'ahir,
família de can Bajoca, hi ha una errada en
el nom de la persona que està dreta a
l'esquerra. No és el fill major, Joan, com
consta a l'escrit, sinó el fill tercer de la
família, en Miquel, que es va casar a
Selva amb na Joana de cas Carro.
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De Mancor a Madrid,
Petita història d’un oblit.
Sobre la troballa d’unes estatuetes de bronze al terme de Mancor.
El poble mancorí té coneixença de la descoberta d’un bouet
de bronze, temps ha, a la cova de Montaura (1). Però
desconeix que en terres de la possessió de Massanella
també si descobriren 6 peces de bronze més d’època
taliòtica i/o romana.
Bernadí Mateu recull notícies d’un manuscrit, avui
desaparegut, de Bartomeu Amengual (Mancor 1795 - 1845),
escrit a l’any 1837, on diu que un tal Jaume Morro, abans de
1700, va trobar a una finca de la seva propietat situada al
paratge de Montaura, les restes d’un temple i un bouet de
bronze que va entregar a Guillem Abrí-Dezcallar, propietari
de la possessió de Massanella.
Això li donà motius per considerar l’etimologia llatina del
topònim, Mons Tauri (muntanya del bou), i la possible
utilització de la penya per al culte vers aquest animal.
Uns anys més tard, en referència a dita notícia, Joan Josep Amengual (Mancor 1796 Binissalem 1876), cap al 1843 ens diu que “No hace ciento cincuenta años que,
cavándose en un terreno distante unos cinco minutos del casco del pueblo, y cabalmente
en el sitio llamado Montàure, al pie de una peña alta y escarpada, en una hondonada
sombría y profunda, en lo más áspero de la arboleda, aparecieron fragmentos de un
templo y de un becerro de bronce”.
És un fet curiós i un tant inexplicable que ni B. Amengual ni J.J. Amengual recullin la
notícia de la troballa de Massanella.
A la Revista Montaura núm. 76 p. 23, l’historiador local Gabriel Fiol i Nadal escriu un
article sobre la redescoberta per part de C. Veny del bouet de Montaura. Veny va poder
identificar-lo gràcies a una àrdua i meticulosa tasca d’investigació entre un conjunt de
bronzes originaris de Mallorca del fons de la Real Academia de la Historia de Madrid.
La manera com va anar a parar aquesta petita peça de bronze -juntamentt amb 6 peces
més- oblidades al fons de la Real Academia de la Historia al bellmig de l’altiplà castellà
ens ho aclareix J. M. Bover.
Joaquin Maria Bover (Sevilla 1810 – Palma 1865) a Miscelania Historica Mayoricense
(1839) ens diu; “Massanella (...) y el famoso acueducto (...) en cuyas cercanías se
encontraron en 1802 siete estatuas de bronce, una de ellas de Mercurio, que dirigió D.
Jose Pérez Villamil (2) a la Rl. Acadª. de la Historia (...)” (p. 338).
Molt probablement el senyor de Massanella, Guillem Abrí-Dezcallar uns dels impulsors de
la nova església de Mancor, va entregar les estatuetes de bronze trobades en les seves
terres- juntament amb el bouet de Montaura- a José Pérez Villamil (l’estada de Villamil a
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Mallorca fou més o manco de l’octubre de 1787 al març de 1796. Per tant, segurament, el
senyor de Massanella va entregar les peces entre aquestes dates) i aquest les diposità el
1803 al Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia.
En la tasca d’investigació d’aquestes peces (3) he pogut trobar i consultar la carta que
Villamil va enviar a Joaquín Juan de Flores, secretari de la institució, on descriu les 7
peces de bronze que li envia per formar part del fons de la Academia. La transcric en
bona part:
“Mui Señor Mio Ruego a V. S. se sirva presentar a la Academia en mi nombre esos
monumentos de la antiguedad, de los quales talvez un dia alguno de sus ilustres
miembros podrá ilustrarlos, deducira algun hecho que aproveche para el conocimiento de
la historia.
Todos fueron hallados acaso a la falda de una colina de la hacienda, o sea predio, que
llaman Masanella, propio de la casa de Abri Descallar, en la isla de Mallorca. Poseyoles
un tiempo el erudito D. Buenaventura Serra, conocido entre literatos por lo que escribio de
las Glorias de Mallorca, i por una disertacion del pueblo Bochoritano: de su gabinete
pasaron a poder del señor de aquella Casa, i Yo los hube generosamte. de su mano (4).
[…] Todos ellos son de bronce, i los mas bien tallados i harto buenos: por ventura no
seran tampoco todos de una edad.
El sitio donde se hallaron, el tamaño i la misma representacion symbolica de algunos de
ellos, dan prueba clara de que fueron idolos, destinados a la devocion i religion de algun
particular.
Uno de estos es el Toro […] observo lo 1º. que de la expresada figura denota en su
misma hechura, poco elegante, y sin proporciones naturales, la antigüedad que tiene. Lo
2º que siendo un hecho averiguado en la historia que los Fenicios ocuparon la Isla de
Mallorca en el siglo XV ò XVI antes de la era cristiana; que en el siglo VIII ò IX se
estableció allí una colonia de Rodios; y despues los Cartagineses en el siglo VI; es
dificultoso fixar à qual de estos tipos puedan pertenecer estos monumentos, que Yo
deputo (tengo por), por los menos el del toro de quien voy hablando, mas antiguos que el
establecimento de los Romanos, en el siglo II. de Christo año 123.
[…] tengo por verosimia que la figura de que se trata es la de Apis, deidad celebrada en
Egypto, conocida de los Hebreos, i alguna vez adorada por ellos en los extravios en
frequentemente cayó este pueblo supersticioso, i tambien de los Fenicios sus vecinos: por
medio de cuyas colonias, tal vez la de los cartagineses, pudo introducirse su culto en la
isla de Mallorca, adonde aquelllas gentes en constante se establecieron i residieron largo
tiempo.
Otro de los monumentos que creo
tambien fuese idolo particular, es la
figura, de quatro pulgadas de alto,
que representa a Mercurio. Es una
figura harto bien formada, aunque el
tiempo la maltrató una mano i un pie, i
tambien un poco una de las alas del
sombrero. No tiene todos los atributos
con que la ciega supersticion la fue
engalanando poco a poco porque le
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falta el caduceo i la serpiente o serpientes que le rodean; pero tiene su calzado i sombrero
alados, i una estrecha vanda, que desde el hombro izquierdo se le rodea sobre la parte
inferior del brazo, pasando por la espalda i parte posterios de el: Todo para denotar su
velocidd en executar la voluntad de los Dioses, de quienes era Embajador i Nuncio.
[…]
No acabo de fixar qual sea la representacion de otra figura, de algo mas de tres
pulgadas, que está en una aptitud bastante rara, a saber, con las piernas muy juntas i
estendidas, la cabeza i parte del pecho muy bueltos hácia atras i levantados los brazos,
que tiene harto maltratados, desnudo el cuerpo i con una como faxa con varias labores en
ella de figura circular en dos orns (ornamentos?) sugeta por la parte anterior con un cierto
doblez, que pudo servir para asegurar la faxa: tiene tambien cubierta la cabeza con un
casquete sencillo, que se une por el cuello.
En la descripcion de las Baleares (5) se dice, creo por esta extraordinaria figura, que
representa un Mimo, esto es un juglar, o remedador i facedor de Zaharrones como los
llaman nuestras leyes. Pero yo me inclino a que la postura en que està, no es propia de
tales gentes, ni tampoco de arlequin, que es lo que parece se quiso dar a entender. Asi
pues, salva la censura de la Academia, yo pienso que esta figura representa un nadador, i
por ventura un soldado: los quales, aun durante su estacion en quarteles, solian
exercitarse en varios exercicios gymnasticos, i entre otros el de nadar, para conservar su
robusted i agilidad […].
Es cierto que en esta figura no se halla el Thorax, ò aquella muy ligera tunica que cubria
el pecho, con que […] el soldado se solia arrojar al agua:... […]
Otra figura, i de la misma dimension que la anterior, pero mucho mas robusta, i mejor
conservada, es la de un satyro: en la qual observo un ahugero en la parte media e inferior
de las asentaderas, que por ventura serviria para que, mediante el, se ajustase sobre
alguna montura, u otra base, tal vez para algun adorno. Està cubierto de pelo el cuerpo,
excepto el colodrillo i el cuello, i tiene una larga barba, qual se usaba poner a estas figuras
symbolicas de Pan, i de Saturno, esto es, del sol, i de la generacion de las cosas
sublumares, que aun por eso los describen lascivos […]. No tiene los pies de cabra esta

Pàg.: 27

figura, como freqüentemente se pintan los satyros; pero su accion es viva, i en ademan de
baylar, como en los Bachanales i otras fiestas se solia hacer con cierto linage de furor
[…].
La figura que està sentada, es harto elegante, i està perfectamente conservada. Dicen
que representa à uno que al salir del baño se limpia con el estrigil, que es lo que creen
tenga en la mano derecha apoyada sobre el muslo. Pero ¿en que se parece lo que tiene
en la mano esta figura al estrigil […]? Aun si se hubiese otro que era una esponja […]
podria la vista dexar de contradecirlo.
[…]
Asi que […] me inclino mas a creer que aquella figura es de Mercurio, i que lo que tiene
en la mano derecha es una bolsa. […]
Aquellas crestas ò alas, que en lo alto de la cabeza se descubren, i su asiento sobre un
trozo de peñasco, parece que ayudan à sostener mi congetura; como si estuviese pronto
para ayudar al comerciante, que se entrega con su caudal à la inconstancia de las olas.
Nada me atrevo à decir de positivo acerca de las otras dos figuras mas pequeñas. Pero
es cierto que la una representa puntualmente casi el mismo vestido, que usan hoy los
payeses ò aldeanos de Mallorca, i se ve claramente la figura de las antiguas bragas,
vestido de que usaron los indios de Asia, los Medos, los Scythas, los Galos i otros
pueblos barbaros […] I la otra puede ser de un sacerdote de Isis, si lo que tiene en la
cabeza es aquel genero de adorno llamado mitra del que solo usaban entre los Romanos
las mugeres […].
De mi estudio en Madrid à 30 de Marzo de 1803.
[…]
Juan Perez Villamil”
Per tot això, es poden puntualitzar dos
fets:
1. La troballa de les estatues de bronze
de Massanella no són 7, sinó 6, perquè
una d’elles és el bouet descobert poc
abans de 1700 a Montaura i que el
pagès que el va trobar el va cedir al
senyor de Massanella.
2. Com hem vist no pot ser que es
descubrissin a l’any 1802 (com diu
Bover), sinó abans de dia 16 de maig de 1776, data de la carta enviada per Bonaventura
Serra a l’autor de la traducció del francès del llibre Ciencia de la Medallas, on ja anomena
les peces en qüestió.
Però Serra, en la seva obra Glorias de Mallorca. Tom I (1755), no les menciona.
A uns 15 metres davall uns dels darrers trams de sa Canaleta, a la vessant del puig
darrere de les cases, es localitzen les restes d’almanco dos murs que flairen antigor.
Desconec si aquestes estàtues de bronze es varen trobar en aquest lloc però la descripció
encaixa perfectament amb el que ens indica Bover i Villamil.
El que també resulta un fet curiós és que el tram de sa Canaleta que passa just per
damunt del jaciment disposa d’un aparell constructiu clarament diferent a la resta. Està
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compost per grans pedres quadrangulars. La probable explicació d’això seria que quan es
va construir aquesta espectacular obra d’enginyeria popular van aprofitar les pedres de
l’antiga estructura, ja mig treballades i “col·locades”.
Prodríem concloure amb la següent hipòtesi -difícilment comprobable fins i tot amb
l’excavació del jaciment-. Durant les obres de construcció de la Canaleta entre 1748 i
1750, en el tram que passa just per damunt de les restes arqueològiques, es varen
aprofitar algunes de les pedres que formaven el conjunt talaiòtic. Fou en aquest moment
quan, hipotèticament, varen trobar les 6 estatuetes de bronze.
Seria cabdal per a la història del poble i pel patrimoni mancorí que dites peces es
poguessin localitzar, identificar i donar-les a conèixer –sens dubte una de les troballes
arqueològiques més important dins el terme- rescatant-les així de l’oblit més absolut.
Debades mir… No venç la llum del dia
la fosca del passat,
mes pot volar millor la fantasia
pel buit meravellós de lo ignorat.
A un Claper de Gegants - fragment - Poesies (1885), Miquel Costa i Llobera

Jaume Ripoll Martorell

(1) A la zona de Montaura també es tenen notícies d’altres troballes, a mitjans del segle passat, com un
homonet i un colom també de bronze.
(2) Juan Pérez Villamil y Paredes (Santa Marina de la Vega, Navia, Astúries 1754- Madrid 1824) fou jurista i
polític. Es graduà (1770) en Lleis a la Universitat d’Oviedo. Fou fiscal (1787-97) de la Reial Audiència de
borbònica de Malorca. Va ser membre de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País. Féu part de les
comissions d’educació, agricultura i indústria. Va deixar manuscrita a la Biblioteca Nacional de Madrid, una
part de la Historia Civil de la isla de Mallorca (editada el 1993 per l’Ajuntament de Palma). Fou designat
(1788) per Carles IV regent de l’Audiència d’Astúries. Va ser fiscal del Consell Suprem de Guerra i prengué
part (1808) en la Junta del Govern Central. Participà en la reorganització de l’Estat per plantar cara al
exercècits francesos, durant l’ocupació napoleònica. Fou membre del Consell d’Estat constitucional que les
Corts instituïren al febrer de 1812, de la Junta de Defensa i de la Regència. Fou ministre d’Hisenda, entre
1814 i 1815, i féu part del reinstaurat Consell d’Estat. Va pertànyer, a partir de 1803, a la Reial Acadèmia de
la Història, de la qual va ser director el 1907, va ser mebre també de la Real Academia Española de la
Lengua i de la de Nobles Artes de San Fernando.
(3) Durant la tasca de redacció dels elements arqueològics del Catàleg de Patrimoni de Mancor.
(4) J. M. Bover diu que les estatues foren trobades a l’any 1802 pero J. P. Villamil diu que abans d’acabar
en mans dels senyors de Massanella, varen passar primer, per un temps, per mans de Bonaventura Serra
(1728-1784). És impossible doncs que fossin descobertes el 1802. Com a mínim, abans de 1784. Bover
potser confongui –escriu 36 anys més tard- les dates d’entrega a la Real Academia amb les de la troballa.
(5) Villamil cita l’obra Ciencia de las Medallas (1777) de Manuel Martínes Pingarrón on, a l’apartat de la
descripció de les troballes antigues de les nostres illes, inclou una carta de Bonaventura Serra, datada a 16
de maig de 1776, on anomena algunes de les peces de Mancor “[…] un Mercurio de bronce pequeño, otra
figura o pequeña Estatua asimismo de bronce, que representa un hombre teniendo en su mano el estrigil,
que está tomando los baños, un Mimo, &c. Varios Idolos, un Apis pequeño de bronce, algunos canopes,
&c.” (p. XXVI del pròleg del Tom I).
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ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
ABRIL:

Els llibres i els amics han de ser pocs i escollits

Dia 04/04/2014

CLUB DE LECTURA
Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona
Poesia de
Josep Maria Llompart

La vinya i el vi són els eixos de la història que comença a França al segle XIX. El jove Josep Álvarez
descobreix de la mà d’un viticultor francès l’art de l’elaboració del vi...
És també la història d’uns viticultors humils que aconsegueixen tenir el seu propi celler...
En el llibre també apareixen fets reals com la plaga de la fil·loxera, l’assassinat del general Juan Prim i
les guerres carlistes, amb altres productes de la imaginació de l’autor...

Dia 25/04/2014

CONTACONTES

PER CELEBRAR EL DIA DEL LLIBRE
La llegenda de Sant Jordi i el Drac

Ombres xineses per contar

Després amb cartolina, plastilina de dos colors i un
escura dents ens va sortit un punt de llibre en
forma de rosa, especial per Sant Jordi.
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MAIG:

De llegir, se n’aprèn llegint

Dies 02-05/05/2014

CLUB DE LECTURA INFANTIL
Frin de Luís María Pescetti

Els nins de 3r cicle del CEIP MONTAURA juntament amb el seu mestre en
Fèlix , vingueren a la biblioteca per fer la primera tertúlia literària.
El llibre elegit fou “FRIN” una lectura bona de llegir i recomanable on el seu
protagonista Frin és un nin de dotze anys que odia els esports, té un
particular sentit de l'humor, li agrada llegir i anar amb bicicleta. Frin
descobreix l'amistat, se sent incomprès, viu insòlites situacions a l'escola,
sent les injustícies com a seves, realitza un sorprenent viatge i s'enamora.
Tota una experiència que segur tornarem a repetir!!!

Dia 16/05/2014

CINEFÒRUM
Nacho és un veterinari que s'enfronta
a les dones que han significat alguna
cosa en la seva vida. Davant ell
apareix la seva amant, la seva mare,
la seva psicòloga, la seva companya,
la seva ex-núvia i la seva cunyada.
Amb totes elles té comptes pendents i
a totes elles s'ha d'enfrontar per
resoldre’ls.

Todas las mujeres
Comèdia dramàtica del director
Mariano Barroso
Goya 2014 al millor guió adaptat

Dia 30/05/2014

CONTACONTES
L’ovelleta que va venir a sopar

A casa del vell llop afamat per sopar sempre hi
ha una miserable sopa de verdures!!! Però una
nit, truquen a la porta de la petita cabana i es
tracta ni més ni menys que d’una ovelleta que
s’ha perdut. El llop llavors comença a planificar
l’estofat suculent amb què s’omplirà l’estómac...
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JUNY:

Els llibres són mestres que no renyen i amics que no demanen

Dia 06/05/2014

CLUB DE LECTURA

El llibreter de Kabul de l’autora

Âsne Seierstad, és una de les
corresponsals de guerra més jove i ben
considerada
d'Europa:
pels
seus
reportatges de Kosovo, Txetxènia i
l'Afganistan, ha rebut reconeixements
nacionals i internacionals. El llibreter de
Kabul va ser escollit llibre de l'any,
guardonat amb el premi dels llibreters
noruecs i traduït a una dotzena de
llengües.

La tertúlia va ser moderada per
Eulària Arlés.

L'autora és a Kabul i es troba amb un llibreter, el
Sultan Khan. Ha patit que els comunistes li
cremessin els llibres i que li arrassessin després la
botiga. El llibreter la convida a sopar a casa i li
presenta la família. L’autora explica tot el que veu i
el que viu. Åsne Seierstad viu tots els amors
prohibits, els matrimonis de convivència, els crims i
les revoltes de les dones que se senten
condemnades a "menjar pols". Aquest llibre t'obre
la porta a una cultura i un món on les dones viuen
sovint sotmeses al poder dels homes, tirans de la
seva família.

Dia 23/06/2014

CONTACONTES
Un caramull de contes
a càrrec de Josué de Teatrix

El Tio Lila , aprofitant les coses que tenim a
l'abast com capells, mocadors, jocs de
construcció... ens explicà d'una manera molt
divertida els contes de:
Sa jaia xaloc i sa jaia bigalot, el pescador i la
seva dona, un bon home el seu fill i un ase i la
bella dorment.
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ARA HA FET VINT ANYS…
Del que passà a Mancor durant el segon trimestre de 1994, recordarem:
Que dia 17 d’abril es celebrà la IV travessia per relleus Mancor-Pollença amb sortida al nostre
poble.

Dia 17 d’abril de 1994
Sortida de la IV Travessia per relleus
Mancor-Pollença

Que dia 30 d’abril el Sr. Gaspar Valero pronuncià una conferència sobre els nevaters, cases de
neu, sitges i carboners.
Que els dies 11 i 12 de maig es celebrà la III Diada de la Pintura.
Que dia 12 de juny tingueren lloc les eleccions pel parlament europeu, votant el 66% dels
electors mancorins. Els tres partits més votats foren el Partit Popular amb 224 vots, el PSOE
amb 99 i el Partit Socialista de Mallorca amb 56.
Que el dia 16 de juny el Sr. Bisbe D. Teodor Úbeda beneí la reforma i adecentament de les
façanes del santuari de Santa Llúcia amb presència del batle de Mancor D. Gabriel Pocoví i
d’altres autoritats.
Que el dia 18 de juny tingué lloc la II Trobada de Mancorins on es reuniren en el camp de futbol
de Turixant 1.040 assistents per sopar.
Que els actes més destacats de les festes patronals foren: el concert de música de cambra
dirigit per Bernat Pomar, el pregó de festa a càrrec de Miquel Sbert, l’homenatge a la gent gran,
l’actuació dels grups musicals TE DEUM i UC, la verbena amb els conjunts CASABLANCA i
MOJITO FERNÁNDEZ, la representació de l’obra teatral S’estopa arran des foc de Martí Mayol
a càrrec del grup PASSATEMPS seguida d’un castell de focs artificials.
L’entrevista del trimestre fou feta a Rosa Mateu Pizà “pujoleta” que havia vingut des de la
República Argentina on feia molts d’anys que hi residia.
Que el CE Montaura acabà la temporada setè de la segona divisió de futbol regional.
Que l’equip del Bar es Forn va ésser campió del torneig de futbolet de les festes de Sant Joan.
Es registrà una sola defunció, la de Magdalena Mora Coll als 84 anys, dia 24 d’abril.
Un sol naixement , el de Pere Amer Martí dia 5 de juny.
I un sol matrimoni, el celebrat a l’ermita de Santa Llúcia entre Margalida Arrom Moranta i Miquel
Mateu Fornés, dia 10 d’abril.
Biel Fiol Mateu
(De Montaura nº 27)
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CEIP MONTAURA
ANAM DE COLÒNIES
Enguany tocava anar de colònies i
amb molta d’il·lusió els alumnes
d’educació infantil juntament amb
els de primer i segon cicle de
primària hem partit cap al Casal de
Colònies de Sant Pere durant els
dies 8 i 9 de maig per passar dos
dies fantàstics de convivència.
Ara, fins d’aquí a dos anys!!!
VIATGE D’ESTUDIS AL PALLARS SOBIRÀ
Els alumnes de 5è i 6è cursos de
primària han viscut 4 dies d'intenses
activitats i emocions al Pallars Sobirà.
Rafting, quads i patinatge estaren
entre les activitats més populars.
També realitzaren una visita a la
segona central hidroelèctrica més gran
d'Europa situada al petit municipi de
Tavascan.
Una meravellosa manera d’acabar el
curs, i per a alguns/es l’etapa de
primària!
En podeu veure totes les imatges a la nova pàgina de facebook del CEIP Montaura!!!
EN BONI ENS FA UNA VISITA... O DUES!!

PRESENTACIÓ POLICIA LOCAL A 3 ANYS

APRENEM A ANAR PER MIG AMB EL PARC VIAL
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PROJECTE DE CENTRE 2013-2014
ACTIVITATS I VISITES

Els alumnes d’educació infantil es converteixen en
cuiners a l’escola d’hostaleria de la UIB. Passaren
molt de gust …'en tots els sentits`!!!

Els alumnes de tercer curs escolten atentament
les explicacions de la professora de laboratori que
ens recalca la importància de rentar-nos les mans
així com la fruita abans de menjar.
Després de veure els “bitxets” que ens entren a la
boca ens expliquen el perquè!!

Els alumnes de primer curs fan degustació de
cóctels!! Tranquils pares i mares que aquests no
tenen alcohol!! Però són boníssims!!!

Alumnes de 5 anys al Taller dels sentits.
Sabíeu que necessitam els 5 sentits per
menjar?? Aquest cuiner en sap molt d’això i
ens ho passàrem molt bé escoltant les seves
explicacions!

JA ÉS TOT PER AQUEST CURS!
L’ANY QUE VE N'HI HAURÀ MÉS!!
ESTIGUEU ATENTS AQUÍ!!!
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EI MONTAURA
Aquest trimestre ha estat molt curtet per nosaltres, sobre tot perquè amb el mes de juny
donam per acabat el curs escolar.
Després d’haver llevat la darrera cameta de la Jaia Quaresma,
ens preparam per rebre la Pasqua; hem preparat feinetes,
vàrem reservar un dia per fer crespells.
Els nins i nines de l’escoleta varen dur el seu aplanador, motlles
amb diferents figuretes: estrelletes, corets, floretetes,
papallones, llunes, diferents
animalets… i tots vàrem
compartir el que havíem duit
amb els altres companys.
Ben preparats ens vàrem
posar mans a la massa i
vàrem fer uns crespells ben
divertits i ben polits, havia
de més grossos, de petits,
primets, gruixats…. Després
les mestres se’n varen dur
les safates plenes a casa seva per enfornar-les.
Al dia següent tots junts vàrem fer una bona berenada
de crespells i sucs. Els infants de la classe de “La Mar”, els més grans, vàrem anar a veure
un teatre de titelles amb el CEIP MONTAURA i després berenàrem de crespells.
I d’aquesta manera tan divertida ens vàrem acomiadar fins després de les vacances de
Pasqua.
Durant el mes de maig, el temps ens va acompanyar
bastant i ens va permetre anar al pavelló a fer
psicomotricitat, una setmana vàrem fer jocs amb
pilotes, una altra jugàrem amb els “aros”, montant
petits circuits, també vàrem treure raquetes amb
unes pilotes més petites i jugàrem a tot allò que la
nostra imaginació ens va permetre.
També hem tengut moltes estones de pati, on grans i
petits compartim un espai molt apreciat, ho passam
d’allò més bé.
Aquest mes també hem rebut la visita
d’una mamà i companya, na Marta Bestard,
mare d’en Pere Antoni, que un any més ens
ha oferit un contacontes. Tots els nins i
nines de l’escoleta varen col·laborar fent
bimbolles per el fons de la mar i així poder
participar en el conte. Moltes gràcies
Marta.
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El mes de juny s’ha fet molt curtet, hem preparat
decoració d’estiu, hem organitzat l’excursió a Palma
Aquarium i hem continuat amb les nostres rutines.
Els nins i nines de l’aula de “La Mar”, el proper curs
comencen una nova etapa, deixen l’escoleta per fer una
passa a l’escola dels grans. El CEIP Montaura ens va
convidar a visitar la seva escola, ens varen mostrar
aules, vàrem poder escoltar un conte amb els infants
de tres anys i després ens varen convidar a berenar i a
jugar en el pati de l’escola, moltes gràcies.
A més regalaren a cada infant un potet decorat amb gomets que fa de maraca.
Per nosaltres el mes de juny és sinònim de final de curs, encara ens queda el juliol però hi
ha infants que acaben abans. És un mes ple
d’emocions contradictòries perquè estam
contents ja que arriba l’estiu, el bon temps,
els gelats, la platja, les piscines però sabem
que els infants més grans acaben la seva
aventura amb nosaltres després de tant de
temps i això ens fa una mica de tristesa.
Nosaltres esperam que els infants tenguin un
bon record de la primera etapa d’educació
infantil i esperam que venguin a veure-nos
sempre que puguin.

NOVES INCORPORACIONS

Núria Jofre

Núria Gayà

Ramon

Gori
Rubén

Clàudia

ANIVERSARIS
Mª Pilar

Baltasar
Pere Antoni
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ACTIVITATS DEL 2n TRIMESTRE DE 2014
ABRIL
Dia 21
Per la festa de Santa Llúcia, que des de fa segles se celebra, té lloc la pujada a l’Oratori.
L’ajuntament va organitzar un concurs de paelles, al qual va participar l’Associació.

La paella la feren els bons cuiners que té l'Associació i era exclusiva pels associats. De
bon matí ja prepararen les taules, cadires, coberts, és a dir, tot allò que era necessari per
completar una bona taula per quan arribin els participants al dinar.
Serviren una picada de patatilla i olives, paella a voler, postres, begudes en abundància,
cava, cafè i licors, tot per un preu de 10 €.
MAIG
Dia 1
Un any més els amics de la 3a
Edat, el dia primer de maig, es
varen reunir per celebrar la
seva diada anual.
Començaren amb una missa a
les 11,30 h. oficiada pel rector
Mn. Josep Ortega. A la seva
Membres de la junta i autoritats assistents
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homilia va recordar el molt que representaven les persones majors, el respecte que se'ls
havia de tenir. Ells han lluitat, al llarg de la seva vida, per dur endavant les seves famílies.
També va recordar els socis que l'any passat estaven presents, i que per motius diversos,
aquest any no podien estar amb nosaltres, de manera especial va tenir un record pels que
ens han deixat durant l’any.
El cor parroquial va donar solemnitat a la celebració amb els seus cants, dirigit per Jaume
Gual, acompanyat a l'orgue per Bartomeu Ripoll. Al final es va cantar l'Himne de Mancor.
Tot seguit a la plaça, l’ajuntament va
oferir un refresc als assistents.
Després del refresc, la gran majoria
anaren amb els autocars, que
l'Associació havia contractat, al
restaurant Binicomprat. Altres ho
feren amb cotxes particulars. Una
vegada col·locats, érem més de doscents, en un local exclusiu per a
nosaltres i molt ben adornat, ens
serviren un dinar abundós i de molta
qualitat. Primer, un aperitiu variat, seguit d'un arròs mariner de cec, porcelletes amb
patató, gelat amb gató. Begudes, vins mallorquins, cava, cafè i licors.
Comptàrem amb la presència del vicepresident de la Federació de Persones Majors de la
Part Forana, Tomás Campaner, el Batle de Mancor, Joan A. Soler i alguns regidors, així
com el president de l'Associació, Jaume Martorell, acompanyat de tota la Junta Directiva.
Vull destacar la presència al dinar de les monges missioneres dels Sagrats Cors, que
regeixen l'Oratori de Santa Llúcia. Crec que estan fent poble amb la seva participació als
actes i esdeveniments que es realitzen al nostre poble.
Arribà l'hora dels parlaments. En
primer lloc va intervenir el president,
que va donar les gràcies a tots els
presents per la seva assistència i va
aprofitar per agrair el suport que rep
tant dels socis com de l'ajuntament.
També va agrair la presència del
vicepresident de la Federació, senyor
Tomás Campaner.
Va parlar després el senyor
Campaner que va donar les gràcies
per la convidada a l'acte. Va excusar
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la presència de la Presidenta de la Federació, que no podia ser amb nosaltres per altres
ocupacions. També va dir que la Federació té intenció de demanar al Govern més ajudes
per al col·lectiu de Gent Gran. Destacà els 34 anys de la posta en marxa de l'Associació
de Mancor i va animar la Junta Directiva a seguir fent camí per aquest gran grup de gent
major.
En darrer lloc va parlar el batle,
senyor Joan A. Soler. Va dir que
ja era la tercera vegada que
assistia a aquest aniversari, i
que se sentia orgullós enguany,
d'una manera més especial, per
fer-ho com a batle de Mancor:
Va felicitar la feina que estava
fent la Junta Directiva, els animà
a seguir, oferint-se de bell nou,
El president de l’Associació i el vicepresident de la Federació
com sempre havia estat des de
l'ajuntament. Es va comprometre a seguir donant suport en tot el que pogués, perquè
l'associació pugui seguir endavant amb totes les seves activitats.
Acabades les intervencions, tenguérem una sorpresa, ens va visitar una "Tuna". Amb els
seus cants va animar la gent, després passaren la capta per aconseguir algun que altre
dineret.
Va seguir l'actuació d'un Duo Musical, que amb les melodies de sempre, conegudes de
tots els bons balladors i balladores que sempre hi ha hagut a Mancor. La gent es va
animar i molts sortiren a ballar.
Eren ja les sis de l'horabaixa quan la festa es va donar per acabada. Tornàrem a Mancor,
contents i satisfets per la bona sintonia i germanor que tots vàrem gaudir durant la diada.
Per acabar, només voldria recordar que el dinar, com sempre s'ha fet en aquesta diada,
era gratuït, només pagaren 5 € els socis que anaren amb autocar.
Molts d'anys a tots i que l'any qui ve no en manqui cap!!
Dia 14
Amb molta puntualitat l'autocar va sortir cap
a Lluc amb els 44 socis que volgueren anar
a passar una diada de germanor. Aquest
dia la Federació de l'Associació de la 3a
Edat de la Part Forana, com ja és costum
des de fa moltíssim d'anys, va programar la
trobada de les associacions dels pobles per

Pàg.: 40

fer l'ofrena floral a la Mare de Déu de Lluc. A l'arribada varen berenar de panada, fruita i
begudes. A continuació anaren a missa a l'acolliment. Allà es va fer entrega d'un ram de
flors per part de tots els Presidents
de les Associacions.
Després varen visitar la Mare de
Déu al seu cambril. Tot seguit es
varen acomodar a l'autocar i es
dirigiren al restaurant de Son Sant
Martí per dinar.
El dinar fou abundós. Aperitiu amb
patatilla i olives; arròs brut de primer
plat, porcella amb guarnició de
segon plat; postres, aigua, vi, refresc
i cava, cafè i licors.
A continuació foren molts es que
s'animaren a sortir a ballar amb
música en viu. Gaudiren d'una diada
plena d'amistat i molta alegria.

JUNY
Dia 1
La Junta Directiva de la nostra Associació va organitzar aquest dia un dinar per a tots els
amics que venen participant en quasi totes les activitats que s'organitzen.
Ens trobam a les portes de les festes del nostre patró Sant Joan. Passat les festes, ja
començaran els tradicionals sopars a la fresca. Aquest dia el menú fou el següent: per
entrar en gana, una picada de patatilla i olives, burballes amb conill de primer plat i
pollastre amb ametlles de segon plat; postres; begudes amb abundància; cava per
brindar, cafè i licors.
Els qui hi assistiren, gaudiren d'una diada plena de germanor i unió. El dinar de primera,
cal donar l'enhorabona als cuiners i cuineres, i que la propera sigui aviat.
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.
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Com cada any la segona edat va
participar a la pujada a Santa
Llúcia gaudint d’un dia molt bo i
passar el dia amb tots els
mancorins.
La majoria va pujar i baixar a
peu, els cuiners varen fer una
paella com també és costum.
Va fer un dia solejat i se va
improvisar uns para-sols per tenir
un poc d’ombra com es pot veure a
la fotografia.
L’associació aquest trimestre ha
dedicat tots els esforços a dur a
terme la:
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La diada solidària no seria possible si no col·laborassin totes les persones
que de manera altruista ho fan, en cap moment voldria deixar
d’anomenar a cap persona ja que hi participa quasi tothom.
L’ajuntament com cada any ha fet tot el que ha pogut i més, també han
participat les associacions
Amics de la Tercera Edat i
Arrels de la Vall, la Valltukada
i conjunts musicals de Mancor.
El primer acte de la diada
solidària, va ser per primera
vegada una caminada i va ser
un gran èxit. Participaren 196
persones.
Els xeremiers d’Arrels de la Vall ens donaren
el “sus“, alguns sonaren durant gran part de
la caminada. Caminàrem pel camí de les
quarterades cap a Selva i en arribar a la plaça
férem una berena.

Després vàrem
prendre pel camí de ses mines cap a Mancor.
Ens va aplegar un poc de pluja però no va ser motiu per baixar els ànims i
es va fer un sorteig de tres premis de caràcter esportiu.
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Concert solidari a càrrec dels
grups musicals de Mancor
CONIA 63, 4L, i ENRROKATS
De fora de poble,
TARDES EN EL CAFÉ i FOSSERS

Després només queda la DIADA

PpPAPP PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA D’EN
JORGE LORENZO

Cada any en Ricard fa possible que l’escola d’en
Jorge Lorenzo estigui amb noltros.
Una altra incondicional de la Diada és na Marga
Pocoví, una gran cantant i gran persona.
Aquest any la VALLTUKADA
de Mancor ens va fer una
excel·lent demostració del
que saben fer, i no és poc, ja
que tot el públic va disfrutar,
un parell de socis de
l’associació ABDEM en
agraïment es varen voler fer
un retrato amb ells.
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El gran èxit de la paella és degut
als cuiners que una vegada més
es mereixen el premi de grans
cuiners de Mancor.
Els amics de la tercera edat
col·laboraren amb tot.
El pròxim diumenge 6 de juliol
feim el dinar de voluntaris i es
farà l’entrega dels doblers
recaptats.
A part de totes les feines que hem anomenat n’hi ha un grapat més que
és impossible anomenar i dir el noms dels voluntaris que les han fetes.
No podem deixar a part als glossadors. Na Loly i na Maite pintaren cares
per posar més alegria a la diada. Les nines de Mancor amb molt bon
ritme ens deixaren amb la boca badada.
Per acabar la diada va actuar el grup musical MADONES va esser de
l’agrat de tothom.
COM A DESPEDIDA LA FOTO MÉS IMPORTANT DE TOTA LA DIADA

Gràcies a tots i totes!!!
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FUTBOL MANCOR DE LA VALL
CE MONTAURA TEMPORADA 2013/2014
AMATERS
Resultats:
SANTA PONÇA-0 MONTAURA-1
MONTAURA-1 SON XIMELIS-1
MONTAURA-0 AT VALLDEMOSSA-2
PINA-2 MONTAURA-3
MONTAURA-2 SON SARDINA-2
VILLAFRANCA-4 MONTAURA-0
MONTAURA-0 SOLLER-0
POBLENSE-1 MONTAURA-1
MONTAURA-0 PILARES-2
S’HOSTALOT-3 MONTAURA-2
MONTAURA-1 PORTO CRISTO-2
VALLDEMOSSA-4 MONTAURA-3
MONTAURA-4 PALMANYOLA-1
MARIA SALUT-0 MONTAURA-4
MONTAURA-2 CAMPANET-0
SANTANYÍ-3 MONTAURA-6
LLUCMAJOR-1 MONTAURA-2
MONTAURA-2 ALQUERIA-2
BALEARS-2 MONTAURA-6
MONTAURA-6 STA PONÇA-1
S XIMELIS-1 MONTAURA-0

Equip que ha acabat la temporada aconseguint
l’objectiu de salvar la categoria.
Amb un total de 48 punts ha quedat situat en el
13è lloc de la taula classificatòria, amb 13 partits
guanyats, 9 empatats, 16 perduts, amb 16 gols a
favor i 70 en contra.

Golejadors: Llorenç Seguí 15 / Joan Rubert 10 /
Pedro i Verdejo 5 / Pau, Cani, Seguí i Fèlix 4 /
Jiménez i Madan 2 / Nico, Fuentes, Arman i
Adrià 1

JUVENILS
Resultats:
MONTAURA-5 ESCOLAR-3
ESPORLES-2 MONTAURA-1
BINISSALEM-4 MONTAURA-2
MONTAURA-2 SON OLIVA-2
PDN TESA-2 MONTAURA-2
MONTAURA-4 AT RAFAL-0
S’HORTA-3 MONTAURA-0
MONTAURA-1 POLLENÇA-1
SINEU-1 MONTAURA-4
MONTAURA-3 MARGARITENSE-2
SÓLLER-1 MONTAURA-2
MONTAURA-2 POBLENSE-1
CIUTAT PALMA-1 MONTAURA-2
MONTAURA-0 LA UNIÓN-2
MONTAURA-6 XILVAR-1
ALGAIDA-0 MONTAURA-1
MONTAURA-2 ALCÚDIA-0
P ARRABAL-1 MONTAURA-1
MONTAURA-3 BIBISSALEM-3
ESCOLAR-4 MONTAURA-2
MONTAURA-6 ESPORLES-3

Molt bona segona volta d’aquest equip que ha
acabat ocupant el 8è lloc a la taula
classificatòria.
Ha sumat un total de 61 punts amb 19 partits
guanyats, 4 empats i 15 derrotes.

Golejadors: Nico 14 / Bily i Risco 13 / Moranta 8
/ Jiménez 7 / Toni Martorell 6 / Leo 5 / Monty 2 /
Valles, Pablo, Ramon i Planas 1
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CADETS
Resultats:
MONTAURA-4 ESRAFAL-0
MONTAURA-3 PALMA SON GOTLEU-1
SON SARDINA-3 MONTAURA-2
MONTAURA-4 AT PAGUERA-2
LLOSETENSE-2 MONTAURA-2
MONTAURA-3 ANDRATX-3
POBLENSE-3 MONTAURA-2
MONTAURA-4 GENOVA-1
CAN PICAFORT-0 MONTAURA-3
MADRE ALBERTA-0 MONTAURA-2
MONTAURA-5 SON CLADERA-2
CARDESSAR-2 MONTAURA-0
MONTAURA-3 SON SARDINA-3
SALLISTA-1 MONTAURA-1
MONTAURA-6 MURENSE-0
PDN TESA-5 MONTAURA-0
MONTAURA-0 SPORT WORLD-6
ES RAFAL-0 MONTAURA-4
PALMA SON GOTLEU-1 MONTAURA-0

Amb un total de 50 punts han aconseguit quedar
en el 7è lloc a la taula classificatòria, amb 15
partits guanyats, 5 empats i 12 derrotes, 76 gols
a favor i 59 en contra.

Golejadors: Dominguez 18 / Kadhim 13 /
Rhume 14 / Babiano 10 / Rubert 8 / Ramon
Arrom 5 / Sergio 2 / Rosselló 1 / Morales 1

INFANTILS
Resultats:
MURENSE-3 MONTAURA-1
MONTAURA-4 SON SARDINA-0
MONTAURA-2 FELANITX-3
PE S’ARENAL-0 MONTAURA-3
SON CALIU-0 MONTAURA-3
MONTAURA-0 LA SALLE-3
MONTAURA-5 SON SERVERA-2
ESPORLES-5 MONTAURA-0
CALVIÀ-0 MONTAURA-2
PETRA-4 MONTAURA-0
MONTAURA-1 SAN PEDRO-2
CAN PICAFORT-4 MONTAURA-0
MONTAURA-1 MURENSE-3
FELANITX-1 MONTAURA-2
SON SARDINA-1 MONTAURA-2
MONTAURA-3 PENYA S’ARENAL-1

Equip que acaba la temporada ocupant el 8è lloc
a la taula, amb 12 partits guanyats, 1 empat, 13
derrotes, 50 gols a favor i 50 en contra.

Golejadors: Laville 10 / Riera 9 / Company 8 /
Dani 7 / Fernández 4 / Colomar 3 / Salamanca 2
/ Borja 1

ALEVINS MONTAURA
Resultats:
ARENAL-6 MONTAURA-4
MONTAURA-7 CAMPOS-5
PATRONAT-3 MONTAURA-9
MONTAURA-7 SON OLIVA-1
MONTAURA-5 POBLENSE AT-2
MONTAURA-4 CAN PICAFORT-3
SOLLERENSE-1 MONTAURA-10
BALEARS-2 MONTAURA-4
MONTAURA-5 CIUTAT PALMA-9
ARTÀ-0 MONTAURA-0
PLAYAS CALVIÀ-0 MONTAURA-5
MONTAURA-5 MARGARITENSE-5
LA SALLE B-4 MONTAURA-5
MONTAURA-2 ARENAL-5
CAMPOS-3 MONTAURA-2
MONTAURA-8 PATRONAT-2
SON OLIVA-2 MONTAURA-6

Molt bona temporada d’aquest equip tenint en
compte que es tracta d’una categoria molt
exigent.
Equip que acaba la temporada amb 54 punts, 17
partits guanyats, 3 empats, 6 derrotes, 133 gols
a favor i 88 en contra.
Finalitza la temporada en 5è lloc a la taula.

Golejadors: Toni Ripoll 30 / Arboledas 24 /
Rodríguez 22 / Joan Martí 13 / Fuster i Cardona
11 / Facundo 10 / Gosálvez 6 / Joel 1
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ALEVINS AT MONTAURA
Resultats:
BINISSALEM-2 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-2 LLOSETENSE-7
AT MONTAURA-0 XILVAR-11
STA MARIA-1 MONTAURA-2
AT MONTAURA-3 ARENAL-3
PE ARENAL-13 AT MONTAURA-0
SA FORTALEZA-8 MONTAURA-3
AT MONTAURA-2 CONSTÀNCIA-7
MARRATXÍ-2 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-1 POLLENÇA AT-9
SPORT WORLD-3 AT MONTAURA-4
AT MONTAURA-0 INTERPLA-14
BUNYOLA-18 AT MONTAURA-1
STA EUGÈNIA-4 AT MONTAURA-2
BINISSALEM B-3 MONTAURA-2
AT MONTAURA-2 BINISSALEM A-6
LLOSETENSE-7 MONTAURA-2

Amb 4 partits guanyats, 3 empats, 23 derrotes,
54 gols a favor i 233 en contra acaba la
temporada ocupant el 14è lloc a la taula
classificatòria.

Golejadors: Joel 13 / Àlex Morro 11 / Iván
Corrales 9 / Gelabert 7 / Adrià i Samia 3 / Toni
Femenia 2 / Cerrillo i Borda 1

BENJAMINS F-8 MONTAURA
Resultats:
MONTAURA-2 CONSTÀNCIA-4
LLOSETENSE-1 MONTAURA-7
POBLENSE AT-0 MONTAURA-3
MONTAURA-4 ALARÓ-3
XILVAR-0 MONTAURA-6
MONTAURA-2 BEATO-1
CAN PICAFORT-1 MONTAURA-2
MONTAURA-6 CONSELL-0
BINISSALEM-1 MONTAURA-3
MONTAURA-7 CONSTÀNCIA B-0
MURENSE-1 MONTAURA-4
MONTAURA-9 SA FORTALEZA-1
ALCÚDIA-2 MONTAURA-4
MONTAURA-4 SANTA MARIA-0
MONTAURA-6 CAMPANET-1
POLLENÇA AT-0 MONTAURA-3
MONTAURA-2 BIBISSALEM A-4
CONSTÀNCIA-3 MONTAURA-2
MONTAURA-6 LLOSETENSE-1

Molt bona temporada d’aquest equip que ha
lluitat fins a la darrera jornada per aconseguir el
campionat. Ha aconseguit acabar en 3a posició
de la taula classificatòria amb un total de 87
punts, 29 partits guanyats, 5 perduts, 144 gols a
favor i 42 en contra.

Golejadors: Arnau 47 / Mira 18 / Arrom 17 /
Llompart 16 / Pau Sánchez 12 / Sergi 10 / Jeroni
3 / Cabanellas 2

BENJAMINS AT MONTAURA
Resultats:
SALLISTA-2 AT MONTAURA-3
AT MONTAURA-1 LLOSETENSE-6
AT MONTAURA-1 POBLENSE-11
ALARÓ-1 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-2 MARIA-4
BEATO-1 AT MONTAURA-1
AT MONTAURA-2 CAN PICAFORT 6
BINISSALEM-0 AT MONTAURA-12
AT MONTAURA-3 SALLISTA AT-1
MURENSE-5 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-0 POBLENSE-6
SPORT WORLD-3 AT MONTAURA-2
INTERPLÀ-1 AT MONTAURA-3
POLLENÇA AT-2 AT MONTAURA-1
AT MONTAURA-3 MANACOR-0
BINISSALEM-1 AT MONTAURA-3
AT MONTAURA-4 SALLISTA-6

Equip que acaba la temporada ocupant el 11è
lloc a la taula classificatòria amb un total de 42
punts, 13 partits guanyats, 3 empats, 18
derrotes, 93 gols a favor i 109 en contra.

Golejadors: Biel Martorell 15 / Llúcia 9 / Serra 1
/ Serra i Arnau 8 / Sergi 5 / Cerdà 3 / Damià,
Alonso i Sánchez 2 / Gibert i Amengual 1
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PREBENJAMINS MONTAURA
Resultats:
POBLENSE AT-0 MONTAURA-4
MONTAURA-2 SALLISTA-1
MURENSE-1 MONTAURA-4
MONTAURA-1 SANTA MARIA-8
SANT MARÇAL-13 MONTAURA-0
PDN TESA-2 MONTAURA-3
MONTAURA-3 XILVAR-2
CAMPANET-1 MONTAURA-7
MONTAURA-4 BINISSALEM-1
BEATO-1 MONTAURA-2
MONTAURA-2 POLLENÇA AT-0
CAN PICAFORT-6 MONTAURA-1
ALCÚDIA-9 MONTAURA-0
MONTAURA-6 POBLENSE AT-0
SALLISTA-3 MONTAURA-1
MONTAURA-5 MURENSE-2
SANTA MARIA-4 MONTAURA-0
MONTAURA-1 SANT MARÇAL-5

Equip que ha sumat un total de 45 punts que li
han donat el 7è lloc a la taula classificatòria, amb
13 partits guanyats, 11 derrotes, 71 gols a favor i
81 en contra.
Golejadors: Soto 17 / Sanz 15 / Amengual 13 /
Solivellas 9 / Donaire 7 / Pau 5 / Gual i Adrià 2 /
Martorell 1

PREBENJAMINS AT MONTAURA
Resultats:
AT MONTAURA-1 POBLENSE-1
CONSTÀNCIA-1 MONTAURA-3
SANTA MARIA-2 AT MONTAURA-9
AT MONTAURA-14 PDN TESA-0
AT MONTAURA-9 LLOSETENSE-0
SINEU-0 AT MONTAURA-5
AT MONTAURA-4 BINISSALEM-8
BEATO-5 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-3 POLLENÇA AT-2
SPORTWORLD-1 AT MONTAURA-3
CAN PICAFORT-0 AT MONTAURA-9
AT MONTAURA-9 INTERPLÀ-2
CONSELL-0 AT MONTAURA-5
AT MONTAURA-5 ALARÓ-1
POBLENSE-0 AT MONTAURA-2
AT MONTAURA-6 J CONSTÀNCIA-1
AT MONTAURA-8 SANTA MARIA-0
PDN TESA-0 AT MONTAURA-5
MONTAURA-3 BIBISSALEM-3

CAMPIONS DE LA CATEGORIA

Final Mallorca:
AT MONTAURA-2 AGORA PORTALS-2

Golejadors: Caimari 54 / Arboledas 38 / Assier
22 / Gerard 15 / Sanz 7 / Maura 5 / Gual i
Amengual 4 / Donaire i Polux 2 / Muñoz i Torres
1
Equip que acaba la temporada en 1a posició
havent guanyat 25 partits, empatat 1 i perduts 2,
166 gols a favor i 33 en contra.
Sumant esforços per a fer equip: al·lots,
entrenadors i pares!!!
ENHORABONA!!!

Pàg.: 49

IMATGES PER RECORDAR
DINAR A SANTA LLÚCIA - 12-JUNY-1988

L'Associació
d'amics
de la 3a Edat, sempre
ha tengut uns bons
cuiners i cuineres. Al
principi de la seva
posta en marxa, per
manca d’utensilis i
altres ormejos, taules,
cadires, plats, culleres,
etc., amb freqüència
anàvem a Santa Llúcia
a fer els dinars.

En aquestes imatges en
teniu
una
mostra.
A
l’esquerra en Jaume Arrom,
que era el president,
acompanyat del ajudants
cuiners.
Les monges ens donaven
tot tipus de facilitats, també
ens deixaven tot el que fes
falta, des dels calderons
fins a la darrera cullera.
Després del dinar, seguírem
fent festa, amb la música
del Sr. Manuel Vitaller.

Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora
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IMATGES D'AHIR
GRUP D'AMICS A LA FESTA DEL COCÓ A MASSANELLA L'ANY (1953-55)

No és la primera vegada que a la Revista vos parlam de la festa del Cocó a
Massanella. Aquesta festa se celebrava el dimecres després de Pasqua, amb
molta tradició. S’acostumava menjar les darreres panades i robiols que encara
quedaven. No tenia tanta concurrència com té, per exemple el Cocó de Lloseta.
A la foto que podeu veure, hi ha tres joves i tres al·lotes de Mancor, però és
curiós que cap d’ells i elles va formar parella en el futur, cadascú va trobar
altres camins. La fotografia està feta darrera ses cases de Massanella. Els
protagonistes són, d'esquerra a dreta; en Pep Amer Ullot, na Maria Reynés des
Forn, na Maria Mateu Turixant, en Miquel Martorell Rata, na Margalida Martí
Pollet i en Jordi Moranta Rengo.
Foto arreglada per: Eduard Rovira.
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.
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IMATGES D'AHIR
Quintos de l'any 1946

Fotografia realitzada l'any 1945
Aquets amics que eren quintos de l'any 1946, es varen reunir per fer un dinar
un any abans, és a dir, l'any 1945, a l'era de ses Esplanes, que estava situada
just al carrer Manuel Cavaller, avui ja ha desaparegut perquè la zona fou
urbanitzada.
Els protagonistes són: A la fila d’alt, d'esquerra a dreta: en Bernat Martorell
Biniarroier, en Sebastià Bonafé cas Lleter, en Miquel Sampol Vellut.
A la segona fila: en Marti Suau Bernadet, en Joan Martí Pollet, en Felip Seguí
Ferrà. El que està assegut davant és en Joan Bonafé Barraqueta.
Per les cares de felicitat, pareix que varen gaudir d’una bona diada de
companyonia.

Foto propietat de Joan Bonafé, arreglada per Eduard Rovira.
Comentaris Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.
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