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CRÒ
ÒNIICA
A
co
omentar els
co
ompetència.

JU
ULIOL

tem
mes

de

la

se
eva

Visita del DG d’Interio
or

Curs de nattació

Dia
D 16 es casà
c
Barto lomé Llom
mpart Clade
era
amb la ma
ancorina T
Teresa Ra
amis Dard
der.
Moltes
M
feliciitats.

Dia 1 comen
nçà el curss de natac
ció i l’esco
ola
estiu amb la finalitat d’entretenir els infan
nts
d’e
pra
acticant differents tipu
us d’esporrts.

Dia
D 21 nasq
qué Neus,, filla de Pedro Gibe
ert i
In
ngrid Sánchez. Enho rabona.

Dia 9 nasqu
ué Marina, filla de Bernat Gua
al i
Frrancisca Morro. Enho
orabona.

Dia
D 22 es casà la mancorina
a Magdale
ena
Abrines
A
Moranta am
mb el llo
osetí Jaum
me
Ramon
R
Colll. Moltes feelicitats.

Vistes
V
des de
el Puig de Ma
assanella

Dia
D 24 es casaren F
Francisco Ruben Avvila
Martino
M
i Maria
M
del Rosari Pe
ericàs Morrro.
Moltes
M
feliciitats.
Dia
D 31 es casaren Miquel Manuel
M
So
oler
Bordoy
B
i Maria
M
Begooña Formin
naya Garccía.
Moltes
M
feliciitats.
AGOST
A
Dia
D 6 nasqué Joann, fill de Pedro Ju
uan
Mancha
M
i An
na Maria S
Salom. Enh
horabona.

Dia 12 l’Aju
untament organitzà
o
l’excursió
l
al
uig de Masssanella am
mb la inten
nció de colllir
Pu
ca
amamil·la. Després de
d la camin
nada tots e
els
as
ssistents g
gaudiren d’un bon dinar
d
d’arrò
òs
brut a les ca
ases de Co
omafreda preparat
p
p
per
l’a
amo en Jau
ume puput.

Dia
D 9 es casaren Maxximiliano Gaston
G
Fiorrini
i Carla
C
Maria Perrella.. Moltes felicitats.
Dia
D 23 l’Aju
untament organitzà l’excursió al
Torrent de Pareis. A
Aquest an
ny varen ser
s
es
pocs els qui despréés de la caminada
c
tirraran dins
s l’aigua jaa que no feia masssa
ca
alor; això sí,
s tots els assistents
s s’apuntarren
al dinar en el
e ja habituual restaurrant Brisam
mar
on després d’una boona picada
a assaborirren
un bon plat de paella.

Dia 15 el director general
g
d’Interior d
del
overn, Sr. Sergi To
orrandell, acompany
a
yat
Go
pe
el cap d’Em
mergènciess i la cap d’Interior d
de
la consellerria d’Interior, es reuní amb el
ba
atle de M
Mancor i la
l policia local p
per

Pàg.: 3

Aturada

Dinar

Foto de g
grup de l’exccursió al Torrrent de Pareiis

Dia 28 nasq
qué Nofre,, fill d’Ono
ofre Sansó
ó i
Ma
aria del Pillar Risco. Enhorabon
E
na.

Dia
D 29 teng
gué lloc laa cloenda del curs de
natació i l’e
escola d’esstiu amb diferents
d
jo
ocs
al.
aquàtiques a la piscinna municipa

C
Cloenda esc
cola d’estiu
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per Cool Actiu-Mancoorins i pattrocinada per
p
l’A
Ajuntamen
nt.
Concertt

Inici
I
de la currsa

Dia 30 el CC Inca am
mb la col·laboració d
de
l’a
ajuntament de Man
ncor organ
nitzà la V
VI
Trrofeu Mancor de la Vall que va obrir el
Ch
hallenge de
e Tardor de ciclisme.

Dia
D 13 la cofraria Lléépols del Llúpol
L
amb
b la
co
ol·laboració de l’Ajunntament organitzà
o
la
a II
MOStra
M
de Cervesa A
ARTesana.

Guanyadors
G

SE
ETEMBRE
E
Dia 1 fou notícia a prem
msa els resultats de la
VI Trofeu Ma
ancor de la
a Vall de Tardor.
El mateix dia 1 l’esco
ola infanttil de 0 a 3
an
nys tornà obrir les portes pe
er rebre e
els
inffants que h
hi assistiran durant aquest curss.
Dia 4 morí A
Antoni Ca
anals Càna
aves de ca
an
Ba
ajoca qui amb 102 anys era la person
na
mé
és major d
del poble. Descansi
D
en
e pau.

Dia
D 16 s’inic
cià el curss de tennis, a càrrec de
Mar
M Soto, de
d diferentts grups se
egons nive
ell i
edat.

Dia 6 es ca
asaren An
ntonio Pere
elló Gibertt i
An
ntònia Alba
a Mateu. Moltes
M
feliciitats.

Dia
D 25 nas
squé Joan fill d’Andrés Halcón i
Ju
uana Ripio
o. Enhorabbona.

Dia 7 el recttor Josep R. Ortega s’acomiad
dà
de
el nostre po
oble, i es donà la be
envinguda al
no
ou rector A
Alfons Viverrn.

Dia
D 26 el ba
atle Joan T
Toni Ripoll assistí en
n el
ca
astell de Bellver
B
a laa II Trobad
da de batle
es i
cò
ònsols a le
es Balears..

El mateix d
dia 7 ten
ngué lloc la jornad
da
ultural MANCOR DE
E L’ART organitzad
da
cu
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Un grup de joves i no tan
joves de Mancor ens hem
organitzat per donar vida al
nostre poble. Amb ganes de
passar-ho bé i d’acostar la
cultura, l’art i l’artesania a
tothom, hem creat
MANCORDELART, una
jornada on tots els mancorins
i mancorines que fan música,
cinema, pintura, poesia,
teatre i altres arts ens
mostraran el seu talent. Els
bars del poble oferiran tapes
creatives i begudes a preus
populars. Vine i descobreix
tot el que sabem fer a
Mancor! No te’n penediràs!
D’aquesta manera es presentà MANCOR DE L’ART – 7 SETEMBRE 2014 organitzat per “Cool
Actiu-Mancorins per l’Art” i amb el patrocini de l’ajuntament de Mancor de la Vall.
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Després de l’èxit de convocatòria i participació de
l’any passat a la primera MOStra de Cervesa
ARTesana, la Cofraria Llépols del Llúpol amb la
col·laboració de l’Ajuntament i molta il·lusió
organitzà la seva segona edició.
La jornada va comptar amb una gran varietat
d’activitats, i acompanyada pel bon temps animà a
tots els assistents.
Entre tots els actes programats cal destacar el
bateig de La MOSCART representada en una
escultura obra de l’artista Manel Alba.

Pàg.: 8

La Cofraria Cervesera
Llépols del Llúpol amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Mancor de la Vall, vol retre
especial homenatge a la
MOStra de la Cervesa ARTesana
amb aquesta escultura del
MOSCART

Mancorins moscart
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AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DIA 3 DE JULIOL
DE 2014

Ha estat una ruptura d’una canonada d’aigua,
que en aquest moment està arreglada.
7.- Es podria fer ús de qualque solar municipal
per tal de que els cans hi puguin anar a lloure?
En cas que no sigui possible, es pot arribar a un
acord amb el propietari/-a de qualque solar
privat?
Com bé sabeu no disposam d’un solar municipal,
però si en sabeu cap agrairíem que ens ho féssiu
saber.

El batle dona compte de l’informe anual de
compliment del Pla de Sanejament (RDL 5/2009,
de 24 d’abril).
El grup del PSM-IV presenta una sèrie de
preguntes que són contestades per l’equip de
govern:
1.- Ens podeu fer arribar el cost desglossat de les
festes de Sant Joan?
S’adjuntarà en el pròxim plenari.

8.- A tots ens interessa que durant les festes i en
els actes que ho necessitin hi hagi un servei
d’ambulàncies adequat. Heu comprovat que
durant les festes s’ha complert l’horari i els
serveis contractats?
Sí, per part de la policia local s’ha comprovat
que hi hagi un servei d’ambulància adequat
durant els actes.

2.- Ens han arribat queixes per un increment en
la presència de rates a la part alta del poble. Es
podria repetir la campanya de desratització que
es va fer en anys anteriors?
No hem rebut queixes de la presència de rates a
la part alta del poble, quan ens arriben les
queixes intentarem posar-hi solució.

9.- Ara que queda un any per endavant, podríeu
mirar d’evitar la tudadissa de tassons de plàstic
que es produeix durant les festes? Encarregant
tassons retornables i reutilitzables s’evitaria tota
aquesta contaminació.
S’intentarà arribar a un acord amb els bars per el
pròxim any.

3.- Dins la reforma de la zona de jocs infantils,
heu previst crear un espai separat que sigui un
arener per tal que els infants més petits hi puguin
jugar? Pels més menuts, poder jugar amb arena
els serveix d'estímul per als sentits, en fomenta el
creixement i el desenvolupament i ajuda a la
seva coordinació motora.
Es pot valorar la proposta.

10.- Podeu informar sobre les deficiències
concretes que l’IBISEC va trobar en l’estructura
de l’escola actual? Quines mesures es duran a
terme per solventar-les? Quan?
L’IBISEC ha presentat un informe on les
deficiències no son greus sinó lleus, no presenten
perill per els usuaris de l’escola. Aquest informe
ha estat presentat i revisat al Consell Escolar.
Estam esperant l’actuació per part de l’IBISEC.

4.- La piscina municipal s'ha omplert amb aigua
de Sa Font o amb aigua de la xarxa municipal
d’aigua potable?
S’ha omplert íntegrament amb l’aigua de Sa
Font.
5.- Quan es va fer la darrera anàlisi de l’aigua de
Sa Font? És potable o continua amb restes fecals
com tenia fa uns anys?
La darrera anàlisi es va fer el mes d’abril, i
segueix sense ser apta per el consum humà com
especifica la placa “Aigua no potable”.

11.- Quines inversions heu fet per tal de reduir el
consum d’energia elèctrica durant el primer mig
any de 2014? Quina previsió hi ha per el que
queda de l’any i per a l’any que ve?
S’adjunten les actuacions fetes, i els projectes
futurs per tal de reduir el consum d’energia
elèctrica.

6.- De devora la piscina municipal surt una
manguera que durant molts de dies ha estat
llençant aigua al clavegueram de manera que
s’han tudat molts de litres. D’on prové aquesta
aigua? Teniu previst recollir-la de qualque
manera i aprofitar-la per fer nets els carrers o
regar?

12.- Hem pogut saber que les goteres del teatre
no estan arreglades. Quina previsió de reforma
del teatre hi ha a curt termini?
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Ja es varen arreglar les goteres, no descartam la
possibilitat de deixar-ne alguna, per això es durà
a terme una nova revisió.
13.- Quines inversions ha fet l’empresa
concessionària de l’aigua durant aquest any? Fa
dos anys, l’electrificació del pou era una prioritat
i així es va establir en el Pla d’Obres i Serveis
que no es va arribar a executar. S’ha electrificat
ja el pou o segueix funcionant amb un comptador
d’obra i una alternadora? Ara com hi arriba
l’electricitat?
S’adjunta el full de certificacions de les diferents
obres executades:
- Millora a la canonada Sa Canaleta des de
sa Font des Prat fins a la darrera arqueta.
- Instal·lació d’equips de comunicació
mitjançant via GSM a la Font des Prat
que permeten el coneixement en tot
moment de l’estat de funcionament de les
instal·lacions.
- Construcció i muntatge de la caseta de
cloració del dipòsit de Sta. Llúcia.
- Muntatge i adaptació del grup de pressió
en el dipòsit de la font des Rentadors.
- Substitució sencera de tota la canonada,
bomba i motor del Pou de sa Vinyassa.

Vos demanam que redacteu una
ordenança reguladora de la publicitat dins
el municipi. Tant de cartells publicitaris
en llocs públics com del repartiment de
publicitat porta a porta.
S’ha proposat a secretaria i el mes de
setembre s’iniciaran els tràmits.

-

Demanam a aquest Ajuntament que dugui
a terme la neteja, senyalització i marcatge
dels camins inclosos dins l’Inventari de
Béns de la Corporació.
Per part de l’equip de govern s’han tengut
reunions amb diferent associacions per
tal d’arribar a un acord on es realitzin
actuacions de neteja d’aquests camins
públics. Per altre banda, la brigada
d’aquest Ajuntament fa les actuacions
que considera més necessàries i
prioritaris, però és tendrà en compte la
vostra observació.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
L’AJUNTAMENT
DE
DIA
10
SETEMBRE DE 2014

DE
DE

El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:

14.- Tot i que en el darrer ple ens vàreu assegurar
que s’havien resolt les goteres del pavelló
poliesportiu, amb les darreres plogudes hem
pogut comprovar que hi segueix havent goteres.
Quan s’arreglaran definitivament?
El constructor ens ha assegurat que estan
arreglades.
15.- En quin punt està l’elaboració del Pla
turístic de Mancor? Tal i com ja vàrem demanar
en el seu moment, voldríem que fos un procés
participatiu i obert a tota la gent de Mancor.
Esperam que el catàleg de bens patrimonials i les
normes subsidiàries estiguin aprovats.
A més es formulen una sèries de precs que són
contestats per l’equip de govern:
-

-

Durant la nit de la Moguda Mancorina es
va augmentar el nombre de WC portàtils
als carrers més conflictius. Tot i així,
nombrosos incívics i incíviques varen
orinar als portals de les cases. De cares a
l’any que ve, vos demanam que faceu una
campanya de sensibilització.
Ho tendrem present per les pròximes
festes.

-

Que les festes locals per a l’any 2015
siguin: 24 de juny (Sant Joan) i 19 de
novembre (Dijous Bo).

-

Aprovar inicialment la modificació de
l’ordenança reguladora del Servei
d’abastament d’aigua potable al municipi
de Mancor.

-

Aprovar el conveni de col·laboració entre
la Conselleria de Família i Serveis
Socials i l’Ajuntament per dur a terme
actuacions relacionades amb la concessió
de targetes d’estacionament de vehicles
per a persones amb greus problemes de
mobilitat.

-

Aprovar el conveni per implantar un
Registre únic d’entrada de documents
amb el Consell Insular de Mallorca.

El batle dóna compte:
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-

Del procés de contractació de l’obra
d’alineació del C/ Pedregaret i millora de
la zona esportiva.

-

De la intenció de comprar una escultura
“La moscart” i ubicar-la permanentment
a un solar propietat municipal a l’entrada
del poble.

Encara no disposam de carnets. En el cas de que
es disposin estaran a disposició de qualsevol
ciutadà a l’ajuntament tal com és va dir en el seu
dia.

El grup del PSM-IV presenta una sèrie de
preguntes que són contestades per l’equip de
govern:
1.- Aquest estiu s’han fet les obres per arreglar
les deficiències que va detectar l´IBISEC a
l´escola de Mancor?
Segons resposta de dia 31/07/2014 de la
Consellera d’Educació i el gerent de l’Ibisec, les
obres es duran a terme en el mes de setembre.

7.- Els fanals de la ronda que puja a Santa
Llúcia, a devora el cementeri, no s’encenen des
de fa temps. S’estan arreglant?
Sí, s’està arreglant. Que no funcioni és degut a
un incendi en el comptador. Endesa va posar un
comptador digital de potència inferior a la
necessària. S’ha demanat un augment de
potència i per tant estam pendents d’Endesa.

2.- Hi ha molts trams de la canonada que
condueix l´aigua de la Font de Biniarroi fins al
depòsit de Santa Llúcia, als voltants de Biniarroi,
en què aquesta va per sobre la superfície. Això
suposa un perill de ruptura molt gran. Quines
mesures pot prendre aquest equip de govern per
evitar el seu deteriorament i garantir que l’aigua
arribi sense impediments al depòsit de Santa
Llúcia?
Es transmetrà la seva preocupació a l’empresa
concessionària d’aigua.

8.- Just davant l’entrada del Centre de Salut, on
hi ha la reserva d’aparcament per a persones amb
mobilitat reduïda, l’asfalt és molt irregular i es fa
molt difícil poder-hi passar amb crosses o cadira
de rodes. Es podria anivellar i tornar a asfaltar?
Es tendrà en compte la seva proposta.
9.- Quants doblers s’han recaptat amb les
entrades de la piscina municipal?
A dia 9/09/2014, 935 €

3.- A Biniarroi fa anys que s´ha d’elaborar el Pla
Especial, tal i com marquen les Normes
Subsidiàries de Mancor de la Vall. Mentre aquest
Pla Especial no s´hagi fet, les obres que poden
fer-s´hi estan molt regulades. Quines mesures
pren aquest equip de govern per tal que es
compleixi la legalitat en les obres que es fan en
aquesta zona?
Quan els ciutadans sol·liciten a l’ajuntament
llicència per fer obres en aquesta zona aquesta és
remet a Patrimoni per a la seva autorització i la
resta de la tramitació és igual que per totes les
altres llicències.

10.- Hi ha motos que fan molt de renou i no
respecten els stops. Es posen posar mesures?
L’agent de policia local està assabentat del
problema.
11.- Quins criteris es segueixen a l’hora de
cobrar als bars per l’ús de l’espai públic?
Hi ha una ordenança que regula la taxa per
ocupació de terrenys d’ús públic local per taules
i cadires amb finalitat lucrativa i actualment
s’està cobrant segons el padró vigent.
12.- Les taules de just davant l´escala que puja a
la plaça de l’Ajuntament impedeixen molt sovint
l’accés a la mateixa plaça. Ho podríeu resoldre?
Es tendrà en compte la seva proposta.

4.- Des del moment en què es concedeix una
llicència d’obres fins a la fi d’aquestes, de quin
òrgan de vigilància del compliment de la
legalitat urbanística disposa aquest Ajuntament?
Tant el policia local (com a zelador d’obres)
com el departament d’urbanisme són els que
s’encarreguen de totes les funcions de control.

13.- Quin seguiment fa l’Ajuntament quan
l’empresa concessionària precinta un comptador
d’aigua? Abans de tallar l’aigua a una família
s’hauria de comprovar que l’usuari n’està
assabentat. A més, en cas que l’usuari no
tengués recursos econòmics, i sabent que l’aigua
és un bé públic, proposam que no es pugui tallar
cap comptador sense el coneixement previ per
part de l’ajuntament i es pugui fer una valoració
de cada cas.
Mai s’ha tallat un comptador sense que l’usuari
estigui assabentat. A més, es té coneixement
previ per part de l’ajuntament de qualsevol
incidència que pugui sorgir i s’estudia cada cas.

5.- Cada dia de l’estiu hi ha la manguera
amollant aigua dins la piscina municipal. Perd
aigua?
No, el repostatge de la piscina es simplement per
l’evaporació diària i el propi ús de la mateixa.
6.- L’any passat l’Ajuntament va disposar de
carnets per anar als partits de futbol del RCD
Mallorca. Enguany n’hi torna a haver? En cas
que se’n disposin, podríeu fer una campanya de
difusió perquè tots els ciutadans interessats les
puguin disfrutar?

14. Ja heu comprat els solars on s’ha de fer la
nova escola?
Pàg.: 12

17.Quina entitat atorga la concessió del bar del
Camp de Futbol?
L’ajuntament ha signat un conveni de
col·laboració amb el Club Esportiu Montaura i
l’Atlètic de Montaura pel qual l’ajuntament els
hi autoritza l’ús de les instal·lacions del camp de
futbol a canvi de que ells duguin a terme la
gestió de la activitat esportiva.

En el mes de maig es va iniciar la tramitació de
la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries. En el mes de juny vàrem rebre
resposta del Departament d’Urbanisme i
Territori del Consell de Mallorca i s’ha sol·licitat
informe a altres administracions involucrades. A
més han sorgit problemes amb un dels
propietaris i per tant la compra encara no s’ha
realitzat.

A més es formula el següent prec que és
contestat per l’equip de govern:

15. Quan es durà a plenari l’aprovació de les
modificacions puntuals de les normes
subsidiàries per tal de que es pugui fer un canvi
d’usos dels solar on s’han de construir l’escola?
No es pot concretar degut a que ara mateix estam
pendents dels informes d’altres administracions
públiques tal com s’ha explicat al punt anterior.

Els focus del camp de futbol hi ha dies que estan
encesos fins a la matinada sense que hi hagi
ningú entrenant. Pregam que, per estalviar
energia i per evitar la contaminació lumínica als
veïnats, tot d’una que acabin els entrenaments,
s’apaguin els focus que il·luminen el camp.
Ja se’ls hi ha comunicat als clubs que utilitzen
les instal·lacions.

16. Ja tenim dates concretes per a netejar els
torrents?
Els torrents actualment ja s’estan netejant.

INICIADES OBRES DE MILLORES

Projecte de millores a les voravies dels carrers
de Sa Font, de S’Hort i Margalida Sintes.
Pressupost: 7.500 €

Projecte d’alineació del carrer Es
Pedregaret i millora de zona esportiva.
Pressupost: 333.500 €
Pla d’Obres i Serveis
Consell de Mallorca

Projecte de rodona a l’entrada del poble
per un trànsit més segur.
Pressupost: 192.000 €
Departament de Carreteres
Consell de Mallorca
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DES DE L’ARXIU
LA TRAGÈDIA DE LA GUERRA CIVIL
(Juliol - octubre, 1936)
GUERRA CIVIL
El drama inherent a qualsevol tipus de guerra esdevé tragèdia quan la guerra és civil, és a dir,
quan les parts contendents pertanyen al mateix poble. A l'antiga Roma, a les acaballes de la
República, la guerra (S. I a.C) entre els romans partidaris de César i els romans partidaris de
Pompeu ja s'anomenava "Bellum Civile"; el qualificatiu no era el mateix quan l'enemic era
estranger. El terme roman vigent: una guerra civil és una guerra fratricida. Les maldats entre
germans són especialment malèfiques per la proximitat i per la història comuna dels
protagonistes.
A la nostra Guerra Civil (1936 - 1939) moriren dotze mancorins, onze nadius i un nouvingut.
Dels dotze, vuit desaparegueren en el front, i un va morir afusellat al cementiri d'Inca,
condemnat per un consell de guerra. Els altres tres foren assassinats per elements incontrolats,
empesos per l'odi del qui domina. La "tragèdia" que apareix a la capçalera d'aquest escrit fa
referència precisament a la tràgica mort d'aquests tres mancorins. Tres assassinats, mai no
investigats, mai no jutjats, mai no castigats.
En estallar el conflicte civil (18 juliol, 1936) a les dues zones, la republicana i la nacional, es
produiren fets execrables per qui, aprofitant el poder i deconcert inicials, alimentaren els instints
més baixos.
LES VÍCTIMES
P. Simó Reynés Solivellas.
El P. Simó va néixer a Mancor el 1901. Fou ordenat sacerdot el 1926 com a membre
congregant dels Missioners dels Sagrats Cors. En iniciar-se el Moviment el P. Simó es trobava
a Barcelona, al Santuari del Coll, on residia des del febrer del mateix any (1936).
El P. Simó, als 35 anys, va morir al barri del Coll el 23 de juliol de 1936, assassinat per
anarquistes incontrolats de la C.N.T.
Pau Crespí Villalonga.
Nofre Crespí Riera.
Mestre Pau era natural de Lloseta, va néixer el 1880, sabater de professió. Es casà amb una
mancorina, Magdalena Riera Solivellas, i els naixeren una filla i dos fills, un dels quals moriria
amb ell. Va enviudar i es va casar de nou amb Tomassa Miralles Arbona, natural de Montuiri,
però no va tenir cap altre fill.
Mestre Pau fou nomenat President de la Gestora, que regia l'Ajuntament de Mancor des del 18
de març de 1936, i estava afiliat a la "Agrupación d'Esquerra Republicana Balear".
Mestre Pau, als 57 anys, i el seu fill Nofre, als 21, varen morir a la Costa de Tofla, terme
d'Alaró, el 20 d'octubre de 1936, assassinats per feixistes incontrolats.
ELS FETS
Barcelona, 19 - 23 juliol 1936. (1)
La zona del Coll, on residia la comunitat mallorquina dels S.S Cors, era un barri obrer amb
presència anarquista molt activa i l'anarquisme sempre s'ha mostrat molt combatiu amb
l'Església. El 19 de juliol els membres de la comunitat religiosa ja presentien el perill imminent
perquè els elements hostils cenetistes es feien ben visibles. Així, el prior de la comunitat, el P.
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Francesc Reynés, germà del P. Simó, aconsellà la fugida del Santuari i, cas de ser necessari,
un posterior refugi en cases de benefactors. Efectivament, una vintena llarga d'assaltants, entre
15 i 25 anys, forçaren les entrades del convent i de l'església, i feren tot el mal que pogueren
dintre i fora de l'edifici, que destruïren incendiant-lo. Mentres el P. Simó i dos companys
s'havien amagat dins una tenda de queviures, on romangueren tres dies. L'odi que
manifestaven els joves anarquistes en la destrossa va fer que els religiosos s'allunyassin del
Santuari i acceptaren l'oferiment d'una senyora, feligresa del Coll, d'instal.lar-los a ca seva, a la
Torre Alzina. Això succeïa dia 22. A la torre, llunyana del convent, els tres mallorquins se
sentien segurs, es confiaren massa i no pensaven mai en una possible delació; tenien
l'esperança d'embarcar aviat cap a l'Illa, on la situació política els era més favorable. Però els
anarquistes no es conformaren amb la destrucció del convent; cercaven els moradors. Sia per
la poca prevenció de no mostrar-se davant ningú, sia per alguna delació el fet és que els joves
anarquistes, el 23, tocaren a la porta de la Torre Alzina i demanaren a la propietària si hi havia
cap religiós de la comunitat mallorquina. Els tres religiosos, dos capellans i un germà, es
presentaren davant l'escamot per no perjudicar la senyora. Acte seguit els feren davallar a la
planta baixa i d'allí al jardí i just en arribar-hi els mataren a trets de fusell. Segons un testimoni
ocular "el P. Simón Reynés cayó en el primer ribazo del jardín... los rojos se ensañaron con él
de tal manera que su rostro quedó completamente desfigurado". Això succeïa a la migdiada. El
mateix 23, ja molt de nit, una ambulància va traslladar els tres cadàvers al Policlínic i en feren
fotografies per efectes forenses d'identificació i registre de defunció al jutjat. "La cara del P.
Simón fue cubierta con un velo por presentar un aspecto horroroso.
El P. Francesc havia fugit al centre de la ciutat i conegué la trista notícia per telèfon abans
d'embarcar cap a Gènova, amb un passaport colombià. Des d'Itàlia en va informar a superiors i
familiars mallorquins.
Mancor, 26 octubre 1936. (1)
El 18 de juliol de 1936 Mestre Pau, president de l'agrupació local d'Esquerra Republicana
Balear, era el president de la Gestora que regia el municipi, nomenada directament pel
Governador Civil, Isidro Liarte Lausín. La Gestora havia pres possessió el 18 de març. Molt car
pagaria Mestre Pau aquests quatre mesos de batlia.
La gestora sorgí arran de les tumultuoses eleccions generals de la República de l'anterior 16 de
febrer, quan l'esquerrà Front Popular va triumfar, a nivell estatal, front a un combinat dretà. Fins
aleshores l'Ajuntament de Mancor era governat per un consistori elegit el 27 d'abril de 1933, de
majoria claríssimament de dretes i clerical. Els candidats de dreta o centre-dreta havien rebut
entre 216 i 218 vots dels 264 possibles. La presència esquerrana era quasi inexistent: dels 264
vots només en reberen entre 39 i 44.
La decisió del Governador Civil de dissoldre aquest Ajuntament sorgit de les urnes i de
nomenar una Gestora, la ideologia de la qual coincidia amb la candidatura d'esquerres que
havia perdut tan clamorosament el 1933, no va caure bé a la majoria de la població. La
candidatura elegida quasi per unanimitat era suplida, per ordre governativa, per una altra que
havia rebut un escassíssim suport.
A la Gestora no hi havia oposició, i els gestors - d'esquerra obrerista - eren treballadors
autònoms o assalariats i cap d'ells no havia estat membre de consistoris anteriors.
Abans de continuar vull fer un aclariment. Durant la Segona República, abans de l'inici de la
guerra (21 abril 1931 - 18 juliol 1936) a Mancor només se celebraren unes eleccions
municipals, les ja citades de 1933. Els altres consistoris foren gestores, en dos casos, i en un
altre es nomenaren els regidors, sense votacions, d'una única candidatura presentada. (En Biel
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Pastora em contà que l'amo En Biel d'Es Rafals, li deia que ells dos eren els únics batles
sorgits de les urnes. I era veritat).
La gestora referida era integrada segons la relació següent:
President, Pau Crespí Villalonga, sabater.
Gestor primer, Joan Alba Mateu, fuster.
Gestor segon, Jaume Martorell Mora, pagès.
Gestor síndic, Joan Gual Mora, pagès.
Gestor dipositari, Felip Martorell Sampol, pagès.
Gestor, Ramon Crespi Riera, fuster.
Gestor, Jaume Sampol, fuster.
Pocs dies després de l'Alçament, el nou Governador Civil, Luis García Ruiz, va desfer la
Gestora de Mancor i en nomenà una altra, adicta a la nova situació.
A Mallorca, just començada la guerra, molts falangistes es dedicaren a accions punitives, tot
seguint el model de l‘"Esquadrismo" italià, beneït per Benito Mussolini, que es distingí pels
mètodes expeditius durant el feixisme. A l'Illa les víctimes solien esser individus de càrrega
republicana o anticlerical. A cops, però, la ideologia no tenia res a veure i era suficient la
enemistat. D'aquesta manera varen aprofitar la manca inicial d'organs administratius per
cometre tot tipus d'excessos.
A Mancor, el dia 26 d'octubre, de matinada, un grup de falangistes tocaren les portes de ca
Mestre Pau; era la primera casa a l'esquerra, direcció Montaura, del carrer del Bisbe Nadal.
Els falangistes - que no eren mancorins - havien arribat en cotxe i digueren a Mestre Pau que
havia d'anar amb ells al jutjat d'Inca. Era inútil la resistència i en Nofre, fill de Mestre Pau, els va
demanar si ell els podia acompanyar, suposant que la seva presència serviria de protecció al
pare. L'escamot falangista no s'hi oposà i el cotxe partí cap a Lloseta i d'aquí direcció Alaró. A
la Costa de Tofla aturaren el cotxe i en feren baixar pare i fill i -és una suposició - i els dos
començaren a córrer fins que quedaren atrapats per un xarxa de filferro i - i no és suposició - hi
moriren a trets de fusell. Tenim el testimoni de tres llosetins que el matí següent, mentres es
dirigien a treballar a la finca de Ca'n Magret, una parella de guàrdies civils no deixaven passar
ningú cap a Tofla i els desviaren; així i tot pogueren veure els dos cossos, ja cadàvers, amb
els braços estesos aferrats a una reixa.
Les despulles de Mestre Pau i d'en Nofre descansen al cementiri d'Alaró, i als dos registres de
defunció del jutjat, d'aquesta localitat, consta que "falleció en el punto Costa de Tofla, de este
término, el dia 20 de los corrientes (20.10.1936) de las cuatro a las seis de la mañana a
consecuencia de heridas de arma de fuego".
LA MEMÒRIA
La memòria viva de Mancor s'ha mostrat molt generosa amb el malograt P. Simó, perquè tot i
haver sortit de Mancor essent un nin (va viure la infantesa a Lluc), els seus pares i germans
vivien al poble. Per altra banda la congregació dels MM.SS.CC sempre ha venerat la memòria
dels congregants assassinats i el 1968 va presentar a la Sagrada Congregació de Ritus els
processos de declaració de martiri dels Sirvents de Déu, entre ells el P. Simó. El llarg procés va
culminar amb la beatificació. En una solemne cerimònia a la plaça de S. Pere del Vaticà, el 28
d'octubre de 2007, l'Església beatificava mig miler de màrtirs espanyols del S.XX, un era el
Beat P. Simó Reynés. Des d'aleshores la parròquia de Mancor té erigida una icona del Beat
mancorí i el P. Simó gaudeix d'una dia propi al santoral de l'Església Catòlica.
L'Ajuntament també ha mantingut viva la memòria del P. Simó. Durant la batlia del Senyor Joan
Moranta, el plenari municipal, en la sessió de 13 juny de 1965, el va nomenar fill il·lustre i li
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dedicà un carrer (l'actual Principal) la placa del qual fou destapada a les festes de S. Joan, i li
romangué dedicat fins que, ja en democràcia, essent batle el Sr. Gabriel Pocoví, es retiraren
dels carrers i places els noms sorgits de la guerra. Amb motiu de la Beatificació el Consistori va
participar juntament amb la Parròquia en els homenatges i el Batle, Sr. Bernadí Coll, era
present a Roma el dia de la cerimònia.
Fotografia 1
Finalment el record del P. Simó
es manté viu en una placa
commemorativa a la façana de la
seva casa nadiva (fotografia 1).
De Mestre Pau no hi ha
memòria. He intentat treure'l de
l'oblit general i no he trobat quasi
res fiable. Els dos fills, en Ramon
i na Francisca emigraren aviat a
l'Argentina. Inicialment tenien
contacte epistolar amb familiars
del poble però ja fa molts anys
que no se'n sap res. Sabem que en Ramon en certa ocasió va venir a Mancor i va fer una
llarga xerrada amb l'amo en Biel Grau, però no n'ha romàs el testimoni. He consultat el registre
del jutjat de Lloseta i he comprovat que tenia dues germanes de qui ningú me n'ha sabut donar
notícies. Sí he localtzat una filla (2) d'un nebot de Mestre Pau, madò Michelina. Viu a Lloseta i
té un record molt viu del que li contava el pare. Però no se'n parlava pel carrer i em digué que
tenien totalment prohibit parlar amb ningú de la desfeta. Em
va manifestar que, tot i que no es deia, quasi tothom a
Lloseta coneixia els autors dels crims. Parlaven d'un
biniamer i d'un campaneter. El de Campanet, el malnom del
qual era molt popular dins el nostre poble, tenia fama de
fer-se gros del poder de la Falange i de fer realitat l'slogan
del Conte Rossi "fucilate tutti", referint-se als republicans.
Dia 4 de desembre de 2005 l'Ajuntament d'Alaró va retre
homenatge a tots els republicans assassinats en aquell
terme durant la Guerra Civil i els aixecà, al cementiri, un
monument de reconeixement amb una placa que conté els
noms de tots (fotografia 2). Els dos darreres de la llista són els
mancorins. No hi hagué presència institucional mancorina.
Fotografia 2

Tomeu Ripoll Pou

(1) La documentació referida al P. Simó Reynés es troba a l'Arxiu de Mancor, FONS BIEL FIOL, carpeta P. SIMÓ
REYNÉS i I'escassa documentació sobre MESTRE PAU, a la carpeta GUERRA CIVIL del mateix FONS i a l'arxiu
del Jutjat de Lloseta. També m'he servit de les NOTES HISTÒRIQUES d'en Biel Fiol i del llibre d'actes del Ple
Municipal.
(2) Michelina Crespí. He parlat amb ella en tres ocasions. L'avi de madò Michelina era germà de Mestre Pau.
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ESGLÉSIA LOCAL
Mancor està en una nova unitat de pastoral…
Ha de ser possible tenir una experiència de Déu!!!
La notícia no és nova. La parròquia de Mancor fa temps que està en una unitat de pastoral. Ha
fet part de la unitat de pastoral d’Inca, i darrerament de la unitat amb Selva i Caimari. Per
Mancor no és nou. La novetat d’ara és que estam parlant d’una macro unitat de pastoral.
Em permeteu que respongui a algunes preguntes que moltes persones ja m’han fet...
Aquesta nova organització que proposa el Bisbe és per la manca de capellans?
En part sí, i en part no. És evident que cada cop som menys capellans i de moment el número
de parròquies és el mateix. Però la nova organització també respon a un nou moment que viu
la societat i a un nou perfil de poble o ciutat, així com també als nous desafiaments que té
l’Església en aquest moment.
La societat ha canviat... la fisonomia dels pobles ha canviat també...
Mancor, Selva, Caimari, Biniamar... és cert que encara viuen molt de valors d’antany, dels
nostres pobles del centre de l’illa, al recés de les muntanyes. Però no ens enganyem, els
nostres pobles també han canviat. Ja no són pobles de ruralia, on la majoria dels habitants
pràcticament no sortien del poble, excepte comptades excepcions, a Inca o a Palma. Ara per
molta de gent són residència dormitòria o de cap de setmana o vacances.
Potser quan hi havia tants de capellans eren necessaris, perquè aquests pobles necessitaven
tenir el seu vicari o rector propi, en exclusiva.
Per altra part, en aquell moment la gent girava entorn de l’Església. Ara no podem dir que la
comunitat parroquial sigui el centre del poble.
Cal apostar per la comunitat...
Què significa aquest concepte, en la pràctica, en el segle XXI? Potser la comunitat de Mancor i
dels altres pobles esdevendrà cada cop més petita, com a comunitat cristiana, però està
cridada a ser una comunitat del Senyor; això vol dir, un grup de persones que viu amb
profunditat l’Evangeli de Jesús enmig del poble.
És clar que no tothom pensa com els cristians. Caldrà respectar totes les sensibilitats, però
alhora també fer-nos respectar amb la nostra, i aportar-la, perquè la sensibilitat de l’Evangeli de
Jesús ajudi a fer un Mancor millor.
Comprendreu que aquesta petita comunitat necessitarà cada vegada més sentir la fraternitat
d’altres cristians de comunitats properes, com puguin ser les de l’agrupació de parròquies,
entorn de la comunitat d’Inca, que per nombre d’habitants que té la ciutat, sempre tendrà més
cristians.
Fixau-vos, com els primers cristians...!!!!
Capellà de referència
Un sol rector de vuit parròquies, això és possible? NO... si demanam al rector tot el que feia un
rector d’una sola parròquia o de dues o tres... Potser cal compartir més la responsabilitat amb

Pàg.: 18

els propis laics o religioses que hi ha a la parròquia. I a més, cada parròquia té un capellà, un
vicari, de referència de la unitat de pastoral.
És clar que cal respectar la particularitat i la identitat de cada poble, i també de Mancor. Però
també estic convençut que cercant la unitat en la diversitat en sortirem guanyant molt. Això sí,
hi ha una condició: l’obertura de cor per part de tots.
No podem repetir tantes vegades: “sempre ho hem fet així...”.
I tot això per evangelitzar...
L’objectiu que em propòs com a rector de la unitat de pastoral, juntament amb tot l’equip de
preveres i diaca, és viure l’Evangeli a fons, en serio. Clar que respectarem les tradicions i la
història de cada poble, però pensam, d’acord amb els aires eclesials d’avui, amb la proposta
del Papa Francesc, que no és el gran objectiu.
La parròquia sobretot ha de ser un espai on sigui possible tenir una experiència de Déu, una
trobada amb Ell... a través de l’escolta de la Paraula, la celebració dels sagraments, compartir
amb els germans, i en l’experiència sempre nova de caritat, d’amor als més desvalguts... I no
només ens hem de trobar els cristians amb Déu. Ens hem d’atrevir a sortir a les perifèries i
anunciar-lo. A testimoniar aquest encontre que omple de sentit i felicitat la nostra vida.
Potser ens hem d’atrevir a fer una proposta de vida cristiana als joves o a les famílies. D’aquí
l’oportunitat de la catequesi de família, que ja es va iniciar el curs passat, i que ara
potenciarem, unint-nos també amb les comunitats d’Inca.
Sembla que els joves i les famílies no van de res, i és cert: potser molts no van de res. Potser a
molts no els interessa així com vivim la nostra vida cristiana, i també ens hem d’interrogar. Però
també estic convençut que hi ha moltes persones, entre ells joves i pares i mares de família,
també gent gran i nins, que cerquen una proposta de sentit per a la seva vida, i potser Jesús
sigui una resposta molt interessant...
Quan el Papa ens diu que sortim, que prefereix una Església accidentada perquè s’atreveix a
sortir al carrer, que una Església malalta per el tancament... això vol dir que hem de canviar
rutines i costums, i atrevir-nos a donar passes... ens accidentarem.
Secretaria centralitzada...
A partir dels inicis d’octubre, des de la unitat de pastoral oferim un servei d’atenció telefònica al
número 671 643 548.
-

-

Per parlar amb un capellà, per sol·licitar un baptisme, per informació sobre matrimonis,
per un funeral... per informació de qualsevol de les parròquies podeu telefonar de les
9:00 a les 14:00
Per altres urgències podeu telefonar a qualsevol hora i qualsevol dia a aquest mateix
número.

Totes maneres, també a Santa Maria la Major d’Inca atendrem personalment a les persones:
-

Dilluns i dijous de les 18:30 a les 20:30,
i Dimecres matí de les 10:30 a les 13:00

Això no lleva que cadascú a la seva parròquia podreu trobar el vicari i parlar amb ell. En el cas
de Manor el podreu trobar el dimecres capvespre.
Toni Vadell Ferrer
Rector de la unitat de pastoral de la Mare de Déu
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ACTIVITATS DEL 3r TRIMESTRE DE 2014
JULIOL
Dia 12
Els sopars a la fresca dels amics de la 3a Edat, s'iniciaren ja fa quasi 34 anys. Any rere
any s'anaren consolidant. Són molts els associats que ja esperen que arribi l'estiu, per
anar a sopar els dissabtes amb els amics i passar una vetllada lo millor possible. Són
molts els que col·laboren perquè tot surti bé.
Però com totes les coses, és més que necessari fer canvis, ja que uns tornen majors i
altres arriben a cansar-se. El camí està eixermat i val la pena continuar. El passat ja és
història cal viure el present amb il·lusió i esperança, el futur està per venir.

Arribaren al centenar els qui anaren a sopar, i vos puc assegurar per lo que m'han contat
els qui estaran presents, que fou un sopar extraordinari. Per començar feren una picada
de tapes, bacallà d'estiu, ensaïmada i gelat: les begudes de costum, cava, cafè i licor.
Tothom que volgué va poder repetir.

Després de tot axó, calia rebaixar calories, i res millor que sortir a ballar amb la bona
música que ja ens té acostumats en Toni Celià.
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Dia 26
Un dissabte més, la Junta Directiva dels amics de la 3a Edat, com ja és costum,
organitzaren un altre sopar a la fresca, amb un menú abundós i quasi de règim.

Per començar una picada de frit mallorquí, porcella amb guarnició de segon plat, de
postre ensaïmada i gelat, vins negre i rosat, aigua, cava per fer un brindis, cafè i licors.
Tot seguit, ball, bulla i bauxa, amb la bona música que ja ens té acostumats en Toni Celià.
Però, el qui realment va animar la festa, fou en Bartomeu Móra amb les seves melodies
que convidaven a sortir a ballar.

AGOST
Dia 9
A pesar de que fou un dia dels més calorosos de
l'any, un centenar de socis anàrem al sopar a la
fresca, i res millor dit, ja que a les terrasses del
Casal de Cultura la vetllada resultà esser
agradable, amb l'aire que feia tothom se sentia bé.
Una vegada tots col·locats, començaren a servir el
menú: Panada, pa amb oli i embotits, postres,
meló, cardenal i gelat, les begudes com de costum
i abundants. Cafè i licors.
Aquest vespre el músic era la primera vegada que
venia, ja que en Toni Celiá tenia un compromís, els
seu substitut, Ernesto Hernández, no va defraudar;
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les seves melodies pels qui les agrada la bona música de sempre, eren molt agradables,
per escoltar-les i sortir a ballar, a pesar que foren pocs els qui s'animaren.
El primer fou en Josep "Vallequet". Els matins quan anam a berenar, sempre ens repeteix
que ja està mort, però si el vesiu ballar pareix un jovenet de 30 anys, i sempre canvia de
bones balladores que té l'Associació.

Dia 23
Als amics de la 3a edat no hi ha qui els aturi, altre sopar i festa, el vespre era bastant
fresc, però el sopar fou de primera i ben aviat, només començar a sopar ja va fugir la
fredor.
De menú una picada variada, seguírem amb llom a la jardinera i salsa de bolets, de
postres gelat amb gató d'ametlla, i les begudes de costum. Desprès en Toni Celià, va
animar la festa amb ritmes que convidaven a ballar.

A n'aquest sopar l'Associació va estrenar un forn al·lèctric per fer el menjar.
SETEMBRE
Dia 6
A la crònica dels sopars a la fresca de la 3a edat, podria posar-li un titular de monòleg,
com podeu comprovar els canvis son petites diferències en els menús, com sempre ha
estat des de la seva fundació.
La gent gaudeix d'una bona sintonia, fa les seves xerrades, passa unes hores allunyats de
preocupacions, esperant que arribi el proper sopar.
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Per començar, ens serviren una picada de frit de marisc, de segon pollastre amb patates i
amanida, de postres, ensaïmada de crema i gelat, vi negre i rosat, aigua, taronjada, cava,
cafè i licors.
Les vetllades no poden acabar si
no hi ha un poc d'animació, ball i
bauxa, aquest vespre canviaren
el músic Toni Celià, per motius
d'una tendinitis, no va poder
venir, en el seu lloc heu va fer en
Joan Pericás, que amb la seva
actuació ens va recordar les
bones melodies d'antany, cal dir
que foren molts els qui sortiren a
ballar.
Dia 20
Pareix que l'estiu aquest any no vol acabar mai, però el calendari marca les dades i poc a
poc hem arribat al darrer sopar a la fresca, com tenia programat la Junta Directiva dels
amics de la 3a Edat.
Com és normal a qualsevol entitat, a les acaballes del exercici, és obligatori donar
comptes de així com s'han gastat els doblers de l'Associació, per això varen convocar una
l'Assemblea Anual, en primera i segona convocatòria, com manen els Estatuts, amb el
següent ordre del dia:
> Lectura i aprovació de l'acta anterior.
> Memòria de setembre 2013 al setembre de 2014.
> Informe econòmic.
> Proposta d'activitat per 2014 - 2015.
> Torn lliure de paraula.
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Per ordre: Varen intervenir, el president, Sr. Jaume Martorell, el Tresorer, Sr. Gabriel
Llobera, el Secretari, Sr. Bartomeu Ripoll. Tots els punts de l'ordre del dia, foren aprovats
per unanimitat. Va acabar el torn de intervencions el batle Sr. Joan Antoni, al qual va
felicitar a la Junta Directiva pel treball que estaven realitzant, així com a tots els socis.
També va prometre la col·laboració
l'Ajuntament com sempre s'havia fet des de
la seva fundació.
A continuació començarem a sopar, de
primer, picada de tapes variades, seguit de
cuixa de bé farcida amb guarnició, postre i
gelat, les begudes i refrescs tot amb
abundància, cafè i licors per acabar de
radonir.
Després de gaudir d'un sopar de primera,
calia rebaixar un poc el colesterol, i que
millor sortir a ballar amb l'actuació d'en Toni
Celià.
Fins l'any qui ve als sopars a la fresca, i esser possible que no hi manqui ningú.
La nova programació pels propers mesos ja esta en marxa.
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.

RESUM ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ 2013-2014
¾ 8 DINARS
¾ PAELLA SANTA LLÚCIA DILLUNS DE PASCUA
¾ 6 SOPARS D'ESTIU
¾ HOTELS CAP DE SETMANA:

PORTO CRISTO - CALA MILLOR

¾ ACTIVITATS DANSA I GIMNÀSTICA
o OCTUBRE - MAIG
¾ EXCURSIONS :

2 DIES SETMANALS

VISITA CULTURAL A CIUTAT
OFRENA FLORAL A LLUC

¾ TOTAL SOCIS:

293

¾ SALDO BANC - SA NOSTRA a 22/09/2014:
16.816,80 EUROS

El tresorer: GABRIEL LLOBERA
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CENTRE DE DIA
Ara que ja s’ha acabat l’estiu us comentarem tot allò que hem fet al centre de dia.
La veritat és que encara que hagi estat un estiu a dies bastant calorós no hem passat massa calor!!! I és
que al centre hi estem molt fresquets i, a part, cada setmana hem anat a la piscina a nedar, així com a
passejar per a prendre la fresca.
A part de tots els tallers i manualitats que hem fet aquests mesos, amb els que hem passat més gust ha
estat amb els tallers de cuina.

Hem fet molt de trempó i coques de trempó i, allò més
important, és que tota la verdura que hem emprada l’hem duit d’horts nostros!!!

INGREDIENTS
De la pasta:
x 100 ml d’oli d’oliva i un poc més
per untar la llauna
x 200 ml de cervesa
x 400 g de farina fluixa
x un pessic de sal
Del trempó:
x tomàtigues d’ensalada
x pebres verds
x cebes
x sal
x oli d’oliva verge

COCA DE
TREMPÓ

PREPARACIÓ

Dins un recipient fondo mesclau la cervesa i l’oli.
Afegiu-hi la sal i incorporau-hi la farina poc a
poc i remenau fins que la pasta sigui
homogènia.
Netejau les tomàtigues i els pebres i pelau les
cebes. Tallau les verdures com feis
habitualment per fer trempó i trempau-les amb
sal i oli d’oliva verge.
Untau una llauna amb oli i esteneu-hi la pasta.
Us ha de quedar una capa fina.
Enceneu el forn a 220º.
Distribuïu el trempó per damunt la pasta (no hi
aboqueu el suc que ha fet el trempó!).
En ser calent el forn, enfornau la llauna i coeu la
coca durant 35-40 minuts (el temps pot variar
segons el forn). Passat aquest temps, provau
d’aixecar un cantó de la coca amb una forqueta
per comprovar que és cuita de baix i cruixent. Si
veis que no s’ha endurit de la part de baix,
canviau-la de posició els darrers minuts: posaula a la part de més a baix. En ser cuita, treis-la
del forn i ruixau-la amb un poc més d’oli d’oliva
abans de servir-la.

També us passam una foto de la celebració de
l’aniversari de na Catalina que va fer 74 anys!!!
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Equip del Centre de Dia

PER RECORDAR
ELS SOPARS A LA FRESCA - 27 JULIOL ANY 1989

Pàg.: 26

Si contemplam aquestes imatges de fa 25 anys d'un sopar a la fresca, trobarem molts
d'amics que ens han anat deixant pel camí, "que descansin en pau". Aquesta vetllada
per les cares pareix que gaudiren d'un bon humor i amistat entre tots, després del sopar
teníem ball amb el Duo Nilas, però, sempre alguns aficionats, que en les seves joventuts
havien practicat la música, solien sortir a cantar alguna cançó. En Pep Forneret i en Pep
Trompeta solien interpretar cançons dels "Panchos" i de na Maria Dolores Pradera, que
immortalitzaren arreu del món: "Amar y vivir" que diu... "Por qué no han de saber que
te amo vida mia" i va seguint.... "Se vive solamente una vez hay que aprender a querer y
a vivir hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras". I la gent sortia a
ballar, el matrimoni de l'amo en Felip Francinaina i madò Antònia, que era un dels
matrimonis majors, foren dels primers en sortir. La diversió continuà fins que vàrem
haver de dir basta per avui i fins el proper.

Fotos i comentaris: Gabriel Pocoví de can Pastora

Pàg.: 27

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA
JULIOL:

Dels llibres, pren només el que et convé, i fes-ho bé

Dia 11/07/2014

CONTACONTES
Els més petits de l’escola d’estiu juntament amb les monitores, na Núria i na
Teresa, visitaren la biblioteca per escoltar un conte d’una vaca molt especial:
La vaca sense taques

La vaca VALENTINIA vivia a una granja de Mancor de la
Vall, però estava molt trista perquè no tenia cap taca a la
pell, era completament blanca i ella que era molt presumida
volia tenir la pell més bonica de tota la granja...

Dia 23/07/2014

75 anys del naixement de BATMAN

La primera aparició de Batman va tenir lloc en el nº 27 de Detective Comics,
publicat el 30 de març de 1939, i que comptava amb disseny d’un jove Bob Kane i
el guió de Bill Finger. El personatge va tenir tant èxit que aviat es va publicar el
primer còmic dedicat exclusivament a les aventures de l’activista de la capa:
Batman, on ja es va enfrontar amb Joker com a Catwoman, dos dels brivalls més
coneguts de la sèrie.
La identitat secreta de Batman és Bruce Wayne, un multimilionari industrial,
playboy i filantrop. Presenciar l’assassinat dels seus pares quan era un nen i el va
portar a entrenar-se en cos i ànima per lluitar contra el crim sota una màscara de
rat penat. La seva ciutat és Gotham City, una mena de Nova York fosca i
decadent.

Dia 31/07/2014

70 anys de la mort d’Antoine Saint-Exupéry
El dijous 31 de juliol va fer 70 anys
una avioneta model Lightning P-38
que
anava
en
missió
de
reconeixement cap a Lió -on estaven
les tropes alemanyes, segona
guerra mundial- es va estimbar i va
caure al mar davant les costes de
Marsella. El pilot era l’Antoine de
Saint-Exupéry i només feia un any
que havia publicat El petit príncep.
Antoine Saint-Exupéry va néixer el
1900, una època daurada dels descobriments amb una gran sensibilitat per les
exploracions i els invents. Un Antoine de 12 anys va construir una màquina
voladora improvisada.
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SETEMBRE:

Del llibre vell, el bon consell

Dia 11/09/2014

CLUB DE LECTURA
Miracle a Llucmajor
de Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972)
Escriptor, crític literari i gestor cultural.
Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de les
Illes Balears (1995), compagina la creació literària amb
tasques acadèmiques i de gestió cultural. Ben aviat
s'erigeix com una sòlida i arriscada veu del panorama
literari català, innovadora i alhora deutora de les fonts
dels clàssics. Les seves obres solen retratar una
societat en declivi on els personatges presenten els
dubtes de l'existència. Forma part del nucli
generacional anomenat "Els Imparables", conjuntament
amb Hèctor Bofill i Manuel Forcano i amb els quals
publica l'assaig programàtic Dogmàtica imparable:
Abandoneu tota esperança (2005).
El protagonista de la novel·la de Sebastià Alzamora
Miracle a Llucmajor, Pere de Son Gall, va ser un
personatge real i reconegut de la vila de Llucmajor. En vida
fou considerat un boig i un visionari, perquè imaginava un
artefacte futurista, el cometagiroavió, l'antecedent de
l'helicòpter. Un cop mort, esdevingué una glòria local.

Paraules d’Alzamora : Volia fer una
història d'amor i una comèdia. Volia fer un
llibre lluminós, un llibre on hi entrés la llum
i l'aire, que transmetés l'alegria de viure.
Jo m'ho he passat molt bé escrivint la
novel·la i el que espero és que el lector
també s'ho passi molt bé llegint-la.
Dia 26/09/2014

Gràcies Sebastià per compartir amb tot nosaltres una
vetllada tan interessant !!!
Agrair també a Miquel Bezares per la introducció que
ens va fer de Sebastià Alzamora i la seva obra.

PEL·LÍCULA INFANTIL

Las aventuras de Tadeo Jones
Tadeo sempre ha desitjat
convertir-se en un arqueòleg
aventurer i famós. No obstant
això, passa els seus dies somiant
entre les grues i el ciment de
l'obra on treballa. L'oportunitat de
complir els seus somnis es
presenta quan el seu amic, un
prestigiós arqueòleg, rep una
misteriosa taula de pedra, la clau
que condueix a la Ciutat Perduda Paititi i al seu llegendari tresor. A punt d'emprendre el viatge,
l'arqueòleg pateix un inoportú accident i és Tadeo qui l’ha de reemplaçar en l'expedició. Només arribar a
Perú, Tadeo descobreix que Oddyseus, una important corporació de caça tresors, també va darrera de
la pista de la Ciutat Perduda de Paititi i està disposada a tot per trobar-la.
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CEIP MONTAURA
QUAN EL MES DE SETEMBRE
RENEIX........, NOSALTRES
TORNAM A COMPARÈIXER
Quan el mes de setembre
reneix...puntuals, nosaltres tornam a
comparèixer: nou curs, nou projectes,
noves quimeres...
Començam amb un tel d'esperança
confiant en què les coses milloraran...

3 ANYS

Tot i que la incertesa planeja, seguirem
fent la nostra feina tan bé com sabem,
apel·lant la responsabilitat dels nostres
governants i sense perdre de vista el
nostre objectiu: continuam lluitant per
una educació pública de qualitat amb
l'ajuda de les famílies que ens han donat
el seu suport i que ens han permès no
defallir.
En el moments difícils amb l'ajuda de les
famílies, no hem defallit. Nosaltres
seguirem lluitant per una educació
pública de qualitat. Estam convinçuts que
és el nostre compromís amb els nostres
alumnes, amb els nostres i vostres
fills/es...

4 ANYS

I per fer-vos partíceps, aquí teniu
imatges dels que enguany ens hem
abarcat en una aventura més, plegada de
nous reptes que lluny d'escenaris de
despatxos, ens mantenen viva la il·lusió
de fer de mestres.
Que tingueu un bon curs!

5 ANYS
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1r PRIMÀRIA

2n PRIMÀRIA

4t PRIMÀRIA

3r PRIMÀRIA

5è PRIMÀRIA

6è PRIMÀRIA
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EI MONTAURA
Arriba el mes de juliol amb ell, la
calor, la platja, la piscina, els
gelats…i la nostra escoleta acomiada
alguns dels nostres infants que ja
comencen les vacances d’estiu!
Nosaltres
continuam
amb
les
rutines, adaptam el temps del pati,
sortim més prestet perquè després
fa molta calor i els nins i nines ho
passen molt bé.

Vàrem programar una excursió a PALMAQUARIUM, on infants,
educadores i famílies vàrem compartir un dia de grup molt
divertit.
El darrer dia d’escoleta vàrem fer la Festa de l’aigua, vàrem
montar unes piscinetes perquè els infants poguéssin gaudir d’un
dia un poc més especial i més fresquet.
Estam un poquet tristes, com ens passa cada any, perquè un
grupet d’infants ens diuen Adéu per partir camí cap a l’escola
gran. Els hi desitjam una bona adaptació i esperam que ens
facin alguna visita. MOLTA SORT!
També es va fer una reunió de presentació de curs, on
coneixem noves famílies que comencen amb nosaltres una etapa
molt important.
Durant el mes d’agost:
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Arriba el setembre i amb ell un període molt important: Adaptació. Començam un nou curs.
Les famílies ho fan molt bé i això ens facilita la tasca, ja que els infants es senten més
segurs si veuen que els seus familiars estan tranquils i sobre tot, confien amb nosaltres.
Tornam tenir dues unitats, una de 0 a 2 anys, els
petits, anomenada “Les Joguines” i una altra de
2-3anys, els més grans que hem anomenat “Els
Materials”.
Els materials

Les joguines
Benvinguts a l’escoleta i desitjam un any ple de bons
moments i de molts d’aprenentatges.
Durant les primeres setmanes la nostra funció és la
d’establir vincle, que els nins i nines es sentin segurs i
compresos i a poc a poc anam treballant les rutines i
entre tots establim uns hàbits, és un temps d’adaptació
per a tots.
També han començat les obres, estam molt
entretenguts mirant per la finestra els treballadors, les pales, les carretes i els camions
que fan molta feina.
A finals de setembre comença La
Tardor i amb ella les primeres feinetes
i les primeres cançons.
El temps encara ens acompanya bastant
el que ens permet fer una petita sortida
a cercar fulles seques, cercar i trobar
caragols, veure els menets, galls i
gallines…i passejar tots junts pel nostre
poble.
Aquest mes també ens visita “Diari de
Mallorca” que ens fa una entrevista i
dedica una publicació a l’escoleta.
Esperem vos hagi agradat.
ANIVERSARIS
Joana

Núria

Biel
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Aina

Benvolguts mancorins i mancorines! Després d’un
estiu molt intens tornam a ser aquí! Tornam amb
les piles completament carregades per iniciar un
nou curs ple de feina i noves idees, però primer
volem tancar el curs passat contant-vos com el
vàrem acabar (de bé).
L’esplai va començar l’estiu de la millor manera, amb una de les activitats que ens fa més
il·lusió. Una de les nits de les festes sempre es dedica als més petits, i enguany vàrem
repetir la desfilada de moda ja que l’any passat va triomfar. Va sortir tot com esperàvem,
bona col·laboració de les tendes, dels pares i sobretot dels nins!
Poc després, la segona setmana de juliol vàrem
partir de campament! Dos pirates ens varen
venir a cercar quan partíem i ens varen explicar
que teníem una missió important per fer, trobar
un gran tresor! Per això cada dia ens va arribar
una pista i al final ens varen conduir al jardí
d’una casa on hi vàrem trobar el cofre esperat.
De dia ens aixecàvem
ben prest per berenar i
començar un taller,
vàrem
fer
pizzes
pirates, vestuari pirata
(capell, mocador...), confitura de poma i
moltes coses més. En haver dinat i
descansat partíem a la platja, on passejàvem
amb barca cada dia! El més divertit però,
eren les vetllades... la primera nit vàrem
veure una pel·lícula, també vàrem fer un
gran “show” que varen preparar els mateixos nins, amb telenotícies i
balls, ah! i no podem oblidar la “Festa Pirata” per posar fi al
campament, amb
molta
música!
Però allò que més ens feia il·lusió era
en haver sopat cercar i cercar la pista
que ens havia deixat el pirata!!
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La setmana següent, sense haver paït el
campament, vàrem partir a Menorca amb
els joves, una experiència nova que no
oblidarem mai. Vàrem estar a “Es Pinaret”
una casa de colònies adaptada per grups i
allà els monitors fèiem el dinar i el sopar.
El primer dia estàvem tan cansats que
quan vàrem arribar no vàrem tenir forces
per sortir, per això vàrem quedar al casal.
L’endemà vàrem anar a les festes de Sant
Jaume d’Es Castell, on vàrem
veure es “jaleo” i la típica
“aigua blanca”, també vàrem
pujar a la “rana”. El mateix dia
vàrem anar a Cala’n Forcat i sa
Fortalesa de sa Mola. El dia
següent, dissabte, vàrem fer
un tros del camí de cavalls en
bicicleta, i amb això vàrem
poder veure una part molt verge de
Menorca
i
vistes
precioses a la mar. En
aquest llarg camí en
bicicleta vàrem conèixer
una
persona
molt
especial, n’Esteve, que
ens va donar ànim per acabar el camí. L’excursió va
acabar a Macarella, una platja preciosa d’aigua
cristal·lina. El vespre vàrem aprofitar per visitar
Ciutadella de nit i fer “quatre” compres.
Diumenge matí vàrem visitar “sa Caleta” on
vàrem llogar “velomars”, en tornar preparàrem
maletes i agafàrem vaixell per tornar.

Ara que començam un nou curs
volem animar a tots els nins i
nines a venir, ja que prometem
que serà un any ben complet.
Enguany l’Estel fa 30 anys que va
emprendre un gran viatge, per
això pensam que no hi ha millor
celebració
que
la
trobada
d’Esplais de Mallorca!
Vos esperam a tots i totes!!
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ESCOLA D'ESTIU 2014
Benvolgudes famílies!!!
L’equip de monitors que aquest any hem tengut
l’oportunitat de treballar a l’escola d’estiu,
escola esportiva TOTSPORT 2014, volem agrair
la vostra confiança i l’alegria i vitalitat que cada
dia ens transmetien els vostres infants.
Fins l’any que ve!!!
D’excursió al
Western Water Park

Rugbi

Waterpolo

Activitats aquàtiques amb la
col·laboració del Consell de Mallorca
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El bon temps acompanyà aquesta cursa autoritzada per la
Federació de Ciclisme de les Illes Balears que comptà amb
la participació de 124 ciclistes.
El gran triomfador de la prova fou l’holandès Thiemo
Schuurman, però no podem oblidar la participació de
mancorins com en Jaume Bennassar i Catalina Coll.
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ARA HA FET VINT ANYS…
Del que passà a Mancor durant el tercer trimestre de 1994 recordarem:
Que dia 1 de juliol el bisbe de Mallorca D. Teodor Úbeda confirmà a la parròquia denou joves
mancorins i llosetins.
Que dia 4 de juliol començà el curset de natació a la piscina municipal organitzat per
l’Ajuntament a càrrec del monitor Xavier Oliver.
Que dia 7 de juliol cessà oficialment per trasllat el secretari de l’Ajuntament Sr. Jaume Nadal
Bestard, essent substituït interinament per la funcionària Maria M. Martorell Seguí.
Que el club d’Esplai s’Estel organitzà un campament d’estiu a s’Estanyol de Llucmajor entre els
dies 25 i 31 de juliol per a nins entre 4 i 10 anys; i altre a Menorca entre els dies 4 i 11 d’agost
per a al·lots i al·lotes entre 10 i 14 anys.
Que dia 1 d’agost cessà com a superiora de Santa Llúcia Sor Catalina Gomila, essent
substituïda per Sor Antònia Mayans.
Que dia 15 d’agost cessà per jubilació l’ATS local Isabel Estrany Vicens.
Que dia 28 d’agost es celebrà la diada de trui ESTIU 94 organitzada per l’Ajuntament amb la
col·laboració del club d’Esplai s’Estel.
Que el CE Montaura participaria a la propera temporada 1994/95 amb cinc equips a les
competicions oficials de futbol, jugant el primer equip a primera regional.
L’entrevista del trimestre fou feta al metge mancorí Dr. Joan Mateu Mateu.
Durant el trimestre es registrà un sol difunt, Miquel Coll Munar de ca sa sinevera, als 71 anys
d’edat.
Els naixements foren: dia 29 de juliol Pere Arrom Coll, dia 9 d’agost Bernat Sion Massip Suau,
dia 13 d’agost Maria Martorell Moranta i dia 7 de setembre Pere Antoni Beltran Busquets.
Es casaren dia 14 de juliol Antoni Martorell Martí i Francisca Mateu Moranta, i dia 10 de
setembre, a l’oratori del Cocó de Lloseta es casaren Bartomeu Bestard Cladera d’aquella vila, i
la mancorina Francisca Vallori Ramon.

Participants del curset de
natació de l’estiu de 1994
acompanyats del batle Biel
Pocoví.

Biel Fiol Mateu
(De Montaura nº 28)
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IMATGES D'AHIR
FAMÍLIA DE CAN FRESSA I CA S'ESCARRÀ - ANY 1975

Aquesta foto fou realitzada l'any 1975 davant cas Miet a Mancor, amb motiu d'una
festa familiar.
Segurament sereu molts els qui coneixereu part d'aquests familiars:
A la fila de darrera i d'esquerra a dreta: Maria Coll, de sa Bodega, Catalina Quetglas,
Antònia Rotger

i Margalida Quetglas, totes de ca s'Escarrà. Na Catalina i na

Margalida són germanes i filles de n'Antònia Rotger, es varen anar a viure a Palma,
posaren un negoci, un bar davant la Plaça del Mercat de l'Olivar, na Margalida es va
casar amb un fill, dels Almacens La Filadora, del carrer de Sant Miquel de Palma,
Santiago Camilo. La següent és na Francisca Pastor, sa Mariera.
A la fila de davant: els cinc germans, per ordre, en Joan, na Catalina, n'Antònia, na
Francisca i el nin més petit és en Jaume Morro tots fills d'en Jaume Fressa, i na
Francisca Mariera. El darrer al·lot amb el jersei de retxes, nom Santiago Camilo
Rotger, fill de na Margalida, Escarrà.
Foto propietat de la família: arreglada per Eduard Rovira
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora

Pàg.: 39

IMATGES D'AHIR
Grup de mancorines i caimarienques

Fotografia realitzada l'any 1950, a sa plaça des Mercat de Palma, on avui
encara podeu contemplar, l'església da Sant Nicolau, l'Audiència, el Gran
Hotel, etc.
Aquest grup de mancorines i caimarienques, venien de collir ametlles de sa
Possessió sa Torre de Llucmajor, en aquell temps era molt freqüent anar a cercar
feina a altres indrets, ja que a Mancor o Caimari, aleshores, encara hi havia molta
manca de queviures, i arreu de Mallorca aquestes dones eren conegudes per bons
treballadors del camp.
En aquesta foto, algunes persones encara viven i m'han contat el que feien. Solien
estar quinze dies fora de ca seva, dormien al sostre de la possessió, les dones
juntes i els homes a un altre lloc, l'únic que dormia amb ses dones era en Pep Amer,
"Ullot", que encara era un nin, se'n anaven amb tren d'Inca a Palma per enllaçar amb
el que llavors anava a Llucmajor.
Les persones són: Fila de darrera, d'esquerra a dreta: na Joana Reus, Jeroni, Pep
Amer, Ullot, Maria Mateu, Sabater gros, Margalida Amer, Ullot.
Fila d'enmig: Magdalena Reus, Jeroni, (casada amb el mancorí Sión Mateu, Músic),
Joan, Llosetí, Magdalena Grau, Saig, Antònia Móra, Rotgera.
Fila de davant: Catalina Amengual, Ropit, Magdalena Martorell, Pastora, Margalida
Reus, Jeroni, (casada amb el mancorí Joan Amer, Ullot).
Na Margalida Amer i na Margalida Reus, eren les figueraleres.
Foto propietat de Catalina Amengual, arreglada per Eduard Rovira.
Comentaris: Gabriel Pocoví Pou de can Pastora.
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